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מכרז פומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של 

  XDRפלטפורמת  

 ואנומליה רשתית( EDRולבת )מערכת מש

 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 
        

 28/2021: הליך מס'

 עם בחינה דו שלבית : פומביסוג המכרז

 

מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו 
הליך זה. כל הזכויות שמורות לענבל חברה שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על 
 .לביטוח בע"מ

. 

 2022ינואר 
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 כללי – 1 פרק .1

 כללי .1.1

 ממשלתית חברה הינה(, "המזמינה"ו/או  "ענבל"לן: חברה לביטוח בע"מ )לה ענבל 1.1.1

 במגוון ישראל ממשלת של ביצועית כזרוע המשמשת ישראל ממשלת של מלאה בבעלות

 פעילויות.

 EDRמשולבת )מערכת  XDRפונה בזאת לקבל הצעות לאספקה של פלטפורמת  ענבל 1.1.2

י כח אדם אנומליה רשתית( וכמו כן שירותים מקצועיים נלווים שיסופקו על יד -ו

, שירותי אחריות ותחזוקה ומן, לרבות: התקנה והטמעת המערכתמקצועי ומי

שוטפת, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית, הרחבות ואופציות שונות, הכל כמפורט 

 (."ההליך"ו/או  "המכרז"במכרז זה )להלן: 

שהזוכה במכרז יידרש  והמוצרים המלא והמאפיינים המלאים של השירותים ההיקף 1.1.3

 ובנספח ד'. 2בפרק  כח זכייתו במכרז מפורטיםלספק מ

גורם המקיים את תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז מוזמן להגיש הצעה  כל 1.1.4

 במסגרת מכרז זה להענקת השירותים.

שלבי, שבו הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת, -המכרז ייערך במתכונת של מכרז דו 1.1.5

ובתנאי שהמציע עמד בכל  שתיפתח רק לאחר סיום הבדיקה של יתר חלקי ההצעה,

 תנאי הסף ובסף ההתאמה הקבוע במסמכי המכרז.

 המשקולות שנקבעו לרכיבי האיכות/העלות הינם:  –עלות/איכות  יחס 1.1.6

 50% –איכות 

 50% –עלות 

עורך המכרז אינו מתחייב לרכוש מהזוכה במכרז את כל השירותים מושא המכרז  1.1.7

ואינו מתחייב לכל תכיפות או  או לרכוש ממנו שירותים בהיקף כלשהו, וההסכם

רציפות ברכישת השירותים. היקפם של אלו ייקבע מעת לעת בהתאם לצרכיו 

המשתנים של עורך המכרז, על פי שיקול דעתו המקצועי, ובכפוף לשיקולי תקציב. 

בהתאם לכך, עורך המכרז אף רשאי לבצע את השירותים מושא ההסכם בעצמו או 

 פי שיקול דעתו.  באמצעות כל צד ג' שיבחר, על

 מטרת המכרז .1.2

מטרת מכרז זה הינה אספקת מערכת ממוחשבת שמטרתה לסייע למערך הסייבר  1.2.1

בגילוי מראש של התקפות ואירועים שמכוונים לפגוע בענבל ולשבש את מהלך 

העבודה, חשיפת מידע שדלף והשלמת תמונת מודיעין. חקירת אירועי סייבר, איסוף 

 .בר בארץ ובעולםמידע רלוונטי על אירועי סיי

תחסום, תמנע, תנטר ותנהל וירוסים ותוכנות מפגעות, באמצעות זיהוי  המערכת 1.1.8

וירוסים של כופרה, ובנוסף תחסום וירוסים רגילים. בנוסף לנ"ל המערכת תזהה 

 אנומליה בפעילות ברשת התקשורת, כדי לאתר פעילות חריגה וחשודה.
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 .SOC –ומרכז ה התשתיות,  עובדי מחלקת – העיקריים המשתמשים 1.1.9

 ., שו"בSIEM – משיקות מערכות 1.1.10

 הגדרות .1.3

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן 

אחראי מטעם ענבל על ביצוע 

 ההסכם

סמנכ"ל מערכות מידע בחברת ענבל או כל מי שימונה 

מטעמה לצורך ביצוע הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת 

 מול המציע הזוכה;

אחראי מטעם ענבל על 

 ההליך

 ר מלכה, אגף רכש ומכרזים בדוא"ל עו"ד מו

 2021@inbal.co.il-M28 

הגדרה מחייבת של רמת השירות הנדרשת מאת הזוכה  SLA–אמנת השירות 

אשר כוללת הגדרה של לוחות זמנים מרביים, מדדי 

איכות לביצוע המכרז והשירותים השונים הנדרשים 

 .במכרז זה

בדיקה להוכחת יכולת אשר תתבצע לאחר בחירת המציע  POC –בדיקות היתכנות 

 .הזוכה

בדיקות קבלה שיתבצעו על ידי ענבל. כחלק בלתי נפרד  בדיקות קבלה

מפרויקט הקמת הפלטפורמה בענבל, כדיי לבדוק ולוודא 

שהפלטפורמה אכן סופקה, הוגדרה, הותקנה ופועלת 

פי מפרט היצרן ודרישות בצורה נכונה ואופטימלית על 

 .ענבל, כמפורט במכרז זה

 מדינת ישראל; המדינה

זוכה לבין ענבל, על פי מציע הההסכם שיחתם בין ה הסכם התקשרות

 האמור במכרז זה.

 הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה. הצעה

הצעת המחיר של המציע לאספקת המוצרים והשירותים  הצעת המחיר

ובנספח ב' הצעת  ק העלותהנדרשים כמפורט בפר

  .המחיר

שיסופקו על ידי המציע והמוצרים מכלול השירותים  השירותים המבוקשים

 להזמנה זו; 2הזוכה, כמפורט  בפרק 

התקנת המערכת המוצעת בענבל עד להפעלתה המלאה  המערכת והטמעת התקנת 

בייצור על פי דרישות ענבל, דרישות המכרז וההצעה, 

רט, התקנה, קונפיגורציה, אינטגרציה, לרבות: אפיון מפו

בדיקות קבלה, הדרכה, תיעוד, הטמעה, ליווי וסיוע טכני 

 .שוטף

צוות בדיקה מטעם ענבל, אשר ינקד את המענים למכרז  ועדת בדיקה/צוות בדיקה

 זה.

 ועדת המכרזים של ענבל; ועדת מכרזים

mailto:M28-2021@inbal.co.il
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הגורם או הגורמים שפיתחו את המערכת המוצעת  יצרן

והם בעלי הזכויות למכור רישיונות שימוש בה,  במכרז זה

אם באופן ישיר ואם באמצעות משווקים, סוכנים או 

באמצעות כל גורם אחד שניתנה לו הרשאה חוקית על ידי 

 בעלי הזכויות במערכת.

מחירון רשמי של היצרן, התקף בישראל בתאריך  מחירון יצרן 

ונים ההזמנה, עבור רכיבי המערכת המוצעת, לרבות עדכ

ושינויים שיתפרסמו על ידי היצרן או היצרנים מזמן 

 לזמן.

מנהל פרויקט מקצועי ומיומן מטעם הזוכה, שיהיה  מנהל פרויקט

 אחראי לתכנון, התקנה והטמעת המערכת בענבל.

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה; מסמכי המכרז

 כופרה. תוכנות ומניעת ניטור לגילוי, מערכת EDRמערכת 

 שגרתית לא או חריגה פעילות ומנטרת המזהה מערכת אנומליה רשתית מערכת

 התקשורת. ברשת

מציע אשר הוריד את טפסי ההליך מאתר האינטרנט של  מציע

והגיש הצעה בכתב  WWW.INBAL.CO.ILענבל: 

"( וביכולתו לתת באופן אישי ההצעהלמזמינה )להלן: "

 ירותים המבוקשים;את הש

ידי ועדת המכרזים כהצעה -מציע שהצעתו נבחרה על הזוכה/מציע זוכה

הזוכה בהליך, אשר המציא את כל האישורים הנדרשים 

לאחר בחירתו כאמור וענבל חתמה עמו על הסכם 

 התקשרות;

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

עלה של מספר יישומים תשתית למערכת המאפשרת הפ פלטפורמה/המערכת

ואנומליה רשתית תוך ניהול היישומים וקבלת  EDRכמו 

 הדיווחים מהמערכת בקונטרול בודד. 

)מערכת  XDR פלטפורמתאספקה, הטמעה ותחזוקה של  פרויקט

ואנומליה רשתית( עבור המזמינה כנדרש  EDRמשולבת 

 במסמכי המכרז.

ה לדיווח על תק כל פניה למרכז השירות של הזוכה קריאת שירות 

 כלשהי במערכת ו/או לקבלת תמיכה טכנית.

http://www.inbal.co.il/
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 המכרז לעריכת הזמנים לוח .1.4

 מועד הפעילות

 2022בינואר  16יום א'  מועד פרסום ההליך

 2022בינואר  27יום ה'  מועד אחרון לשאלות הבהרה

 מועד אחרון להגשת ההצעות

)הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא 

 יבחנו במסגרת ההליך(

  2022בפברואר  22' גם יו

 בדיוק 13:00בשעה 

 תוקף ההצעה

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  180

 -למזמינה אופציה להארכת תוקף ההצעה ב

 ימים נוספים.  90

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

ולא תהיה למי מהמציעים כל  המנויים לעיל, בהודעה שתפורסם למציעים באתר ענבל,

 טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 תקופת ההתקשרות .1.5

חודשים( המתחילות  36ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה שלוש שנים ) תקופת 1.5.1

 (. "תקופת ההתקשרות"במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים )להלן: 

 תא להאריך ולצרכיה, הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף רשאית, תהיה בלבד ענבל 1.5.2

 ןאו חלק ןחודשים(, כול 72שנים נוספות ) 6עד  של לתקופה ההתקשרות תקופת

( וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות המוארכת" "תקופות)להלן: 

 ההתקשרות המקורית. 

מימוש זכות הברירה כאמור בסעיף זה, ייעשה באמצעות מתן הודעה מראש למציע  1.5.3

שרות ובכפוף להוראות הסכם ימים לפני תום תקופת ההתק 30הזוכה, לפחות 

 ההתקשרות בנושא זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי לענבל הזכות להביא את הסכם  1.5.4

ההתקשרות לידי סיום, הן בתקופת ההתקשרות והן בתקופות ההארכה מכל סיבה 

ימים  30שהיא וללא צורך בכל נימוק, ובתנאי שניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 בכתב ומראש.

 פרסום מסמכי המכרז ועדכונים שוטפים .1.6

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

 באתר שיפורסמו השינויים רק המכרז, במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים

 המציעים. ואת ענבל את משפטית יחייבו ענבל

 לאתר להיכנס המכרז, משלבי שלב בכלו הצעתו, הגשת טרם החובה, חלה המציע על 1.6.2

 יחייבו אשר והעדכונים ההבהרות השינויים, בדבר שוטף באופן ולהתעדכן ענבל

 להבהרות לשינויים, בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע המציע. את משפטית

 להיפסל. הצעתו עלולה פורסמו, ואכן במידה ולעדכונים,
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 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.7

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

 צוינה אשר המציע של הדוא"ל כתובת פי על תעשנה תהיינה, וכאשר אם עדכונים, ו/או  הבהרות

 פרטים שונו באם המזמינה את לעדכן החובה חלה המציע על ".המציע פרטי" 1 סעיף א', בנספח

 ההצעה. במסגרת שוהוג אשר אחרים או אלו

 אשת הקשר .1.8

 במסגרת פנייה כלעו"ד מור מלכה.  היא זה למכרז הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר אשת

כל הפניות בגין הליך . inbal.co.il-M28@2021 לכתובת הדוא"ל:  בלבד בכתב תעשה זה הליך

)על המציע החובה לוודא באמצעות המייל המצוין לעיל זה ייעשו לאשת הקשר בכתב בלבד 

 שהפנייה הגיעה ליעד המבוקש(.

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.9

 -ה ,ה' ליום עד וזאת לעיל כאמור הקשר שתלא בלבד בכתב תוגשנה המציעים שאלות 1.9.1

 באתר הבהרות במכתב יפורסמו ההבהרה לשאלות המזמינה תשובות .2022 בינואר 27

  "מכרזים". וניתלש תחת ענבל

 תשובה ו/או תוספת ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או שינו ו/או הבהרה שרק בזאת מובהר 1.9.2

  והמציעים. ענבל את יחייבו בכתב ענבל ע"י ייערכו אשר

 ההצעות הגשת .1.10

)מעטפה אחת להצעה  בשתי מעטפות סגורותלהגיש את ההצעות, כמוגדר להלן,  יש 1.10.1

 -אשר יוכנסו למעטפה נוספת נספח ב'(,  -נפרדת להצעה הכספיתהכללית ומעטפה 

 יש להקפיד על הוראות ההגשה כנדרש.  להלן. 5כמפורט בהרחבה בפרק  שלישית,

לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה  במסירה ידנית בלבדתוגש  ההצעה 1.10.2

 - 08:00ה' בין השעות -שדה התעופה, בימים א' קריית, 3ברחוב הערבה בבית ענבל, 

 2202 פברוארב 22, 'ג מיוםהמועד(, לא יאוחר  חולערבי חג, חגים וימי  )למעט 16:00

 (. האחרון להגשת ההצעות" "המועד)להלן:  בדיוק 0031:בשעה 

מכרז פומבי לאספקה, - 28/2021"הליך מס' על המעטפה השלישית יש לציין:  1.10.3

ואנומליה רשתית(  EDR)מערכת משולבת  XDRהטמעה ותחזוקה של פלטפורמת 

 ".לידי עו"ד מור מלכה -ענבל חברה לביטוח בע"מ" עבור 

 מוסר ההצעההגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי  במעמד 1.10.4

מספר ת.ז. , שם המוסרמטעמו ימלא את הפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה )

( על גבי טופס הגשת הצעה מובנה שייתן לו המאבטח חתימת המוסרו של המוסר

  בבית ענבל.

לוודא כי קיבל לידיו אישור  באחריות המציעבמעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים,  1.10.5

על הגשת ההצעה )טופס לבן( וכי העתק מאישור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים 

 )טופס ורוד( ישודך למעטפה. 

mailto:M28-2021@inbal.co.il
mailto:M28-2021@inbal.co.il
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 ההצעות, להגשת האחרון למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש 1.10.6

 חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם ונהתד ולא תתקבלנה לא

 הצעה פסילת סוגיית כי להדגיש נבקש (."התקנות" )להלן: 1993-התשנ"ג המכרזים,

 טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים לערעור. ניתנת אינה בהגשתה איחור בשל

 ענבל לש סמכויותיה הפעלת עם בקשר שהוא, וסוג מין מכל דרישה ו/או תביעה ו/או

 כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה ו/או זה בעניין

  ההצעה תוקף .1.11

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

 המועד. הארכת על תודיע

 ההתקשרות לביצוע ערבות .1.12

 זכייתו, ומימוש ההתקשרות הסכם לחתימת וכתנאי זה, במכרז הזוכה בחירת עם 1.12.1

 50,000, מאת מוסד בנקאי ישראלי בסך של ביצוע ערבותהזוכה לענבל  המציע ימציא

"ח שתהא אוטונומית ובלתי מותנת להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם ש

 . תוזאת עד תום תקופת ההתקשרו רותההתקש

  .ההתקשרות הסכםל א'נספח כ פתהביצוע מצור תנוסח ערבו 1.12.2

 מצב בהתקיים חלקה, או כולה ,זו ערבות חילוט על ותלהור רשאית תהיה המזמינה 1.12.3

 הכלולה אחרת הוראה כל או הדין ההסכם, המכרז, הוראות את הזוכה המציע הפר בו

 הוראה של מילוי אי או חריגה או הפרה לרבות זה, במכרז בעקיפין או במישרין

 מטעמה. מי או ענבל מהוראות

 התמורה .1.13

 המחיר להצעת בהתאם תמורה הזוכה למציע תשולם ם,המפורטי השירותים מכלול ביצוע עבור

 ההליך. למסמכי 'ב נספח גבי על שתמולא שהגיש,

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.14

רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון,  המזמינה 1.14.1

לשנות את תנאי המכרז, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה 

 וכו'. נהלים ו/או מדיניות שינוי עקב ו/או אחרת ו/או מערכתיתקצועית ו/או מ

לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  בשים 1.14.2

הניקוד הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות  בעלת

כון ו/או להחליט שלא להתקשר בחוזה לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנ

להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי המכרז, ואף לפרסם מכרז חדש וכל 

פעולה נוספת שתמצא לנכון, וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית ו/או 

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

שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה  הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור למען 1.14.3

אם לדעת ועדת המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורה 
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ו/או שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי ההליך, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או 

 תביעות בקשר לכך. 

ם המזמינה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדי 1.14.4

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

ביחס להצעתו של המציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל 

מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפני תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת 

ן, אישור או היתר יהיו בעלי עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיו

 תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. 

, כי בכל מקרה המזמינה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והכל ייקבע על יובהר 1.14.5

 פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה. 

ענבל תהיה רשאית בכל שלב משלבי המכרז ולאחר בחירת הזוכה לפנות לגורמים  1.14.6

ו/או לכל גורם רלוונטי אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי לצורך קבלת  מוסמכים במדינה

 ., ותפעל בהתאם להנחיית גורמים אלואישור להתקנת המערכת המוצעת בענבל

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.15

 . למתן השירותים המבוקשים אחד זוכה מציע עם להתקשר המזמינה בכוונת 1.15.1

מזמינה, אשר תהיה רשאית, להיעזר ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי ה בדיקת 1.15.2

 ביועצים ומומחים מקצועיים פנימיים או חיצוניים מטעמה לשם כך. 

על אף האמור לעיל, המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר  1.15.3

בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד. המזמינה שומרת לעצמה את  יקבע

 הזוכים או לשנות את אופן בחירתם.  מספר המציעים אתהזכות להגדיל 

 גידול בשל אם, זוכה מבלי לגרוע מן האמור, ככל שיעלה הצורך )אם בשל פרישת מציע 1.15.4

 לפנות הזכות תהא שמורה למזמינה(, אחרת סיבה מכל ואם המזמינה של הצרכים

 מנת על וזאת, הזוכה כמציע למציע שהשתתף בהליך, עמד בתנאי הסף ולא הוכרז

 להסכמת בכפוף תעשה כאמור התקשרות. המבוקשים השירותים למתן עמו להתקשר

 ביותר הגבוה במקום שדורג המציע אל המזמינה תפנה אלו במקרים כי יובהר. המציע

בהליך, וזאת בתקופה של עד שנתיים ממועד הכרזת הזכייה  זכו שלא המציעים מבין

 לפעול המכרזים וועדת של התחייבות משום באמור אין, האמור מן לגרוע מבלי במכרז.

בתנאי  שעמדו אחרים למציעים לעיל, ולמזמינה שמורה הזכות לפנות בנוסף כאמור

 .צרכיה ובהתאם לכל דין הסף והכל לשיקול דעתה הבלעדי, לפי

 המבוקשים והמוצרים השירותים הגדרת – 2 פרק .2

בוקשים יהיו המ והמוצרים השירותים זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור  לגרוע מבלי 2.1

 )להלן: במצטבר הדרישות הטכניות/פונקציונאליות -נספח ד' בכהגדרתם כמפורט בפרק זה ו

 באופן לספקם המציע ועל (המבוקשים" והמוצרים "השירותים ו/או "והמוצרים "השירותים

 הינם: זה הליך במסגרת המבוקשים השירותים ,ד' בנספח מהאמור לגרוע ומבלי כללי באופן מלא.

 :בענבל הארגוני המידע לאבטחת XDR פלטפורמת של ותחזוקה הטמעה ה,אספק 2.1.1
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XDR:  וניטור לניהול ואחודה מרכזית פלטפורמה EDR רשתית. ואנומליה 

 כופרה. תוכנות ומניעת ניטור לגילוי, מערכת :EDR מערכת

 ברשת שגרתית לא או חריגה פעילות ומנטרת המזהה מערכת רשתית: אנומליה מערכת 

 התקשורת.

 זה. מכרז במסגרת הנדרשות היכולות הפעלת לצורך המערכות הגדרת 2.1.2

 ובתחנות ענבל ברשת השרתים, במערכת המוצע XDR פלטפורמת רכיבי התקנת 2.1.3

 העבודה.

  המזמינה. של התקשורת רשתות עם המערכת של באינטגרציה המזמינה לצוות סיוע 2.1.4

 למערכת. עדכונים שירותי 2.1.5

 למערכות. וסיוע תחזוקה שירות 2.1.6

 במזמינה. התפעול צוות והדרכת ההכשר 2.1.7

  הפרויקט. מימוש לצורך במישרין הנדרשת אחרת משלימה פעילות או עזר פעילות כל 2.1.8

 מימוש 2.2

 קבלת הזמנה. – 1אבן דרך  2.2.1

 .D1+30 –תכנון, איפיון ההתקנות והחוקים  – 2אבן דרך  2.2.2

לאחר קבלת  להוכחת ישימות הדרישות הטכנולוגיות מהמערכת בתאום POCיבוצע 

 ומדדי ההצלחה יקבעו עם הספק הזוכה. POC –הסקופ של ה  ת הזכייה.הודע

 .D1+30 –תשתיות, שרתים ובסיסי נתונים  –הכנות של ענבל  – 3אבן דרך  2.2.3

התקנה של כל רכיבי המערכת, הטמעה, קסטומיזציה של החוקים  – 4אבן דרך  2.2.4

 .D2+60 –והמדיניות 

 –שור המערכת ינות העבודה ואמבדקי קבלה, השלמת הפצת התוכנה לתח – 5 אבן דרך 2.2.5

D4+30. 

 תפעול ותחזוקה 2.3

מידע פי נהלים מקובלים של אבטחת -בסביבה עבודה מאובטחת, על תישמר מערכתה 2.3.1

 ותעבוד בממשק עבודה מאובטח.

  שבעה ימים בשבוע. ,ביממהשעות  24זמינה ותנטר את תשתיות ענבל תהיה  ערכתהמ 2.3.2

יתמוך טלפונית בעובדי ענבל בכל מוקד תמיכה אשר  נהיעמיד לרשות המזמי הספק 2.3.3

 הקשור לתקלות, תמיכה והדרכה אפליקטיבית הנוגעת לפתרון המוצע.

2.3.4 SLA לטיפול בתקלות 

וטיפול בתקלות טכניות ותפעוליות של הפתרון המוצע תסופק בימים א'  תמיכה 2.3.4.1

 :בהתאם לדרגות חומרה שונות 18:00 - 07:30עד ה' בין השעות 
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ר גורמות להפרעה חמורה בתפעול תקלות אש -חמורות"  תקלות" 2.3.4.1.1

שעות  4 -הרגיל של הפתרון או של חלקים ממנו. זמן התגובה 

ממועד קבלת הקריאה. הטיפול בתקלות משביתות יימשך באופן 

 .רצוף עד לפתרונן

תקלות בשימוש ובתפעול הרגיל של הפתרון  -רגילות"  תקלות" 2.3.4.1.2

או של חלקים ממנו, שמאפשרות המשך עבודה ללא גרימת 

 .שעות ממועד קבלת הקריאה 12 -יבושים חמורים. זמן התגובה ש

השירות,  רמתתירשם במערכת הממוחשבת לניהול השירות ומדידת  פניה כל 2.3.4.2

לרבות פרטי הפונה, סוג הפניה/התקלה, הרכיב אליו נוגעת הפניה/התקלה, שעת 

 הפניה וכדו'.

ישלח עדכון לפונה בכל עדכון בטיפול בפניה )כגון שינוי של דרג טיפול בפניה( י 2.3.4.3

באופן ממוכן באמצעות הודעת דוא"ל שתישלח ע"י המערכת לניהול השירות 

  .ומדידת רמת השירות

סגירת הפניה/תקלה, ישלח באופן דומה דווח לפונה )בדוא"ל(, על סיום  עם 2.3.4.4

הטיפול. הודעת הדוא"ל תכלול "משוב חם" אודות איכות הטיפול בפניה 

 .ובקשה לאישורו שהבעיה "סגורה

 שמירה על עדכניות טכנולוגית 2.3.5

לעיל, הם  2.3הנדרשים מעבר לתחזוקת המוצר כמפורט בסעיף  השירותים 2.3.5.1

השוטפת,  תחזוקה ועדכונים של המוצר. הספק הזוכה, כחלק מהתחזוקה

עדכוני אבטחה( יהיה מחויב להתקין עדכונים שוטפים )עדכוני מוצר ו/או 

 ועדכוני גרסאות של המוצר.

 3עדכוני אבטחה ו/או עדכונים קריטיים )בהתאם לסיווג היצרן( יותקנו תוך  2.3.5.2

 ם.ממועד פרסומ ימים

 חודשים ממועד פרסומם. 3שוטפים ו/או עדכוני גרסאות יותקנו תוך  עדכונים 2.3.5.3

נים תידרש הגעה פיזית על הספק לקחת בחשבון שלצורך התקנת העדכו 2.3.5.4

 לענבל. לא יתאפשר לבצע עדכונים אלו בחיבור מרחוק.

 ביצוע שינויים ושיפורים 2.3.6

רשאית, בהתאם לצרכים שלה ולשיקול דעתה הבלעדי, להזמין מהספק  ענבל 2.3.6.1

שינויים ושיפורים, שאינם נכללים תחת התפעול והתחזוקה )כמפורט ביצוע 

לעיל( ו/או תחת שירות שמירה על עדכניות טכנולוגית )כמפורט  2.3בסעיף 

 (.לעיל 2.3.5בסעיף 

 של המחיר בהצעת 3 ברכיבין שירותים אלו יבוצע בהתאם למפורט גב התשלום 2.3.6.2

 .המציע

 כה הטכניתהיקף ותכולה של שירותי האחריות, התחזוקה והתמי 2.3.7

 המציע הזוכה יהיה אחראי לנושאים הבאים:

תחזוקת המערכת על כל מוצרי התוכנה והחומרה )ככל שסופקו על ידי  2.3.7.1

 המציע הזוכה( המרכיבים אותה.
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לרכיבי התוכנה ולתיעוד המערכת,  שוטפיםאספקת עדכונים ושדרוגים  2.3.7.2

מנועי לרבות עדכונים שוטפים למנועים לאיתור תוכנות כופרה ברשת ענבל ו

AV  ומנועים נוספים הכלולים במערכת, עדכוני חתימות של קבצים

חשודים, אמצעים להתמודדות יעילה מפני איומי סייבר חדשים מזמן לזמן 

 וכדו'.

אספקה של גרסאות תוכנה חדשות לכלל רכיבי המערכת, כפי שיוכרזו  2.3.7.3

סיוע וישווקו מעת לעת על ידי יצרן המערכת ללא תוספת תשלום, וכן ייעוץ ו

טכני למזמינה בתכנון ההיערכות והמעבר לגרסה החדשה ואספקת תיעוד 

 מתאים.

קבלת קריאות שירות על תקלות, ליקויים ופגמים שונים בפעולת המערכות  2.3.7.4

במרכז השירות של המציע הזוכה, תיעוד קריאות, העברתן לטיפול הגורם 

המטפל המתאים אצל המציע הזוכה ו/או יצרן המערכת ומעקב אחר 

הטיפול בתקלות עד לפתרונן המלא, בהתאם לתנאי השירות המוגדרים 

 במכרז זה.

טיפול בכל תקלה שתתגלה בפעולת המערכת, לרבות בעיות הנובעות מכך  2.3.7.5

שהמערכת שסופקה והותקנה אינה פועלת כנדרש, פגומה, לא הוגדרה 

כנדרש או לא הותקנה כנדרש, אי התאמות של המערכת או באיזה 

ת הגדרתה ו/או מטרתה על פי התיעוד הרשמי של היצרן ממרכיביה לעומ

 ו/או על פי האמור בהצעת המציע הזוכה במכרז ו/או כל בעיה אחרת.

הטיפול בתקלות יכלול בין היתר: אבחון התקלה, איסוף מידע טכני הקשור  2.3.7.6

לתקלה, אספקת תיקוני "באגים", שדרוגים ועדכונים למערכת ולתיעוד, 

או תיקונים ו/או פיתוח פתרונות עוקפים, /אספקת גרסאות מתקנות ו

אספקת חלפים חדשים, החלפת מערכות מקולקלות במערכות רזרביות 

חדשות ותקינות במקרה שלא ניתן לתקנן באתר המזמינה, קבלת אישור 

מהמזמינה על סיום התיקון וביצוע כל פעולה אחרת שתידרש עד למתן 

 פיתרון מושלם ומלא.

ית ברמה נאותה, לרבות: מענה מקצועי טכני מתן תמיכה טכנית מקצוע 2.3.7.7

לשאלות, פניות ובירורים טכניים שונים, סיוע טלפוני, פתרון בעיות, סיוע 

טכני בהתקנות של תיקונים, שדרוגי תוכנה, מהדורות תוכנה חדשות, 

הדרכות נקודתיות, ייעוץ טכני וסיוע שוטף בכל נושא שיידרש להפעלה 

 מזמינה ללא תקלות ושיבושים.מלאה ואופטימלית של המערכת ב

תחזוקה שוטפת של התיעוד של המערכת, כגון: תיעוד טכני, תיעוד תפעולי,  2.3.7.8

 מדריכי שימוש ונהלי עבודה.

לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם אבטחת פעולה רציפה ותקינה של  2.3.7.9

 המערכת במזמינה. 

על אף האמור לעיל הספק/מציע לא יהיה אחראי לתיקון תקלות אשר  2.3.7.10

ו כתוצאה ממעשה בזדון של המשתמשים או בשל שימוש במערכת נגרמ

תקלות בתוכנה שלא לפי הוראות היצרן, וכן לא יהיה אחראי לתיקן 
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(/תקלות בחומרה שאיננה end of supportשאיננה נתמכת על ידי היצרן )

 (.End of lifeנמכרת על ידי היצרן )

 

 תנאי סף  – 3פרק  .3

בכל תנאי הסף באופן מצטבר, במועד האחרון להגשת  בעצמו העומדרשאי להציע הצעה רק מציע 

 ההצעות:

 תנאי סף מנהליים 3.1

המציע הוא תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי  –עוסק מורשה או תאגיד  3.1.1

 .1975-חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 המציע הוא יצרן המוצר/ים המוצע/ים, או נציג מורשה לשיווק המוצר/ים בישראל 3.1.2
 יצרן/נים.מטעם ה

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק  -ניהול ספרים כדין  3.1.3

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

 להלן:
 אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: - פנקסים ודיווח 3.1.3.1

והרשומות שעליו לנהלם על ( שהמציע עצמו מנהל את פנקסי החשבונות 1)

 1975-פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

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

 פטור מלנהלם; 

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

י חוק מס ערך מוסף. על אישור כאמור על עסקאות שמוטל עליהן מס לפ

 להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה.

תצהיר בכתב של המציע עצמו בדבר היעדר הרשעות  - קיום דיני עבודה 3.1.3.2

בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאם 

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

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

הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי לפי חוק עובדים זרים וחוק 

כי במועד הגשת  -שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 

תצהיר בכתב של ו ההצעה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור  המציע

ולפי חוק שכר  1991-ם הוגנים(, התשנ"איהעסקה שלא כדין והבטחת תנא

לחוק שוויון  9וכן בדבר קיום הוראות סעיף  1987-מינימום, התשמ"ז

 .1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
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 תנאי סף מקצועיים 3.2

המוצעת על  EDRשל מערכת הטמעות  10ביצע לפחות  בעצמוהמציע  – EDRמערכת  3.2.1

 ידו במכרז זה.

התקנת המערכת הסתיימה ועלתה  –הטמעה לצורך עמידה בתנאי סף זה פירושו 

 לאויר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

של מערכת  הטמעות 5ביצע לפחות ו/או מי מטעמו המציע  –מערכת אנומליה רשתית  3.2.2

 .ל ידו במכרז זההמוצעת ע אנומליה רשתית

הפלטפורמה המוצעת על ידי המציע מספקת מענה מלא לדרישות המסווגות  –תכולה  3.2.3

 ."המערכת"דרישות טכניות/פונקציונאליות של  ד'"חובה" בנספח  כדרישות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארכיטקטורת הפיתרון המוצע:

לצורך ניקוד ) 5.2לסעיף ו (התכולה) 3.2.3המציע נדרש להציג במסגרת מענה לסעיף 

את ארכיטקטורת הפיתרון המוצע על ידו, תוך דגש על ההיבטים  (איכות המציע

 הבאים:

ה של כל רכיבי הפתרון והקשר ביניהם, כולל פירוט תרשים ארכיטקטור.1

 במערכת. פונקציונלי של כל רכיב

ומוצרים/חבילות אינטגרציה צד ג' אשר ישמשו כבסיס ירוט מבנה הפתרון פ.2

 וכמענה לכל דרישות המערכת.

פרוט ההתאמות והתוספות אשר יבוצעו על מנת להתאימם לדרישות ענבל כפי .3

 .שהן מפורטות במסמכי המכרז

לגבי כל מוצר/מודול/חבילת אינטגרציה יש לפרט את ייעודו במסגרת הפתרון .4

 .ואילו פונקציות יתקבלו באמצעותו

 .הצגת אופן מימוש האינטגרציה בין כל מרכיבי המערכת.5

 ' דנספח על גבי הצגת יכולות המוצר באמצעות מענה מפורט .6
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 התמורה – 4פרק  .4

המוצעת על ידו למתן השירותים  הצעת המחירשל  קובץ אקסל ב'נספח על המציע למלא על גבי  4.1

 .צרים המבוקשים במכרזוהמו

התמורה בגין השירותים כאמור תהיה מבוססת על הצעת המחיר של המציע הזוכה, עבור  4.2

 ים דלהלן:בהרכי

תקופת ההתקשרות כולל אחת משנות לכל  –המערכת לרישוי ותחזוקת שנתית  עלות 4.3.1

 .תקופת ההתקשרות המוארכת

 . עלות חד פעמית -עלות ההטמעה 4.3.2

שעות לשנה  100 – , עדכוני יצרן ועבודות נוספותבור שו"שיםע שעת עבודהעלות  4.3.3

 .(הנ"ל לעשות שימוש בבנק השעותאין התחייבות ישולם לפי ביצוע בפועל, )

 כקובץ אקסלהמחיר )נספח ב' מצורף הצעת  –ב' נספח הצעת המחיר יגיש המציע על גבי את  4.3

 ות המפורטות בנספח ב' במסמכי המכרז.באתר ענבל בנפרד ממסמכי המכרז( בהתאם להורא

 (."הצעת המחיר")להלן: 

ת ו, תהיה סופית ומוחלטת ותכלול את כל הוצאבהצעתו של המציע, כפי שתוצג הצעת המחיר 4.4

 המציע בין ישירות ו/או עקיפות, לרבות כל המיסים וההיטלים, אך למעט מע"מ.

 מוצלח POCהשלמת שלב ק החל מיתבצע ר –בזאת כי התשלום עבור הרישוי והתחזוקה  יובהר 4.5

 ךכי שלב זה הסתיים בהצלחה וכי ניתן להמשי המזמינה ועל פי אישורהלשביעות רצונה של 

 50%ממחיר הרישוי ו 50%תשלם המזמינה  ולהטמיע המוצר במערכות ענבל. בשלב זה

יתרחש החל מסיום מבחני שמועד אישור הקבלה של המערכת בהנותרים תשלם המזמינה 

יערכו למערכת בהצלחה, בכפוף לאישור המזמינה בכתב על סיום מבחני הקבלה הקבלה ש

תשלום כאמור יבוצע עבור כל תקופת בהצלחה וקבלת המערכת לשביעות רצונה של המזמינה. 

שנים(. יובהר, תשלום עבור רישוי ותחזוקה כאמור לעיל לא ישולם ככל ששלב  3ההתקשרות )

ה הבלעדית של המזמינה והתמורה תתבצע בהתאם לא עבר בהצלחה בהתאם לקביעת POCה

 ן. להל 4.8לקבוע בסעיף 

עלות חד פעמית. התשלום יתבצע בהתאם לאבני הדרך הבאות:  –התשלום עבור ההטמעה  4.6

הנותרים ישולמו לאחר אישור ענבל בנוגע  70% -שעבר בהצלחה ו POCבסיום הליך  30%

 לסיום ביצוע ההטמעה.

יתבצע בהתאם להגשת חשבונית על ידי  -ני יצרן ועבודות נוספותשו"שים, עדכו התשלום עבור 4.7

זוכה בפועל ובהתאם להצעת מציע העל פי סיכום שעות העבודה שנתנו על ידי המציע הזוכה ה

 .עבור שעת עבודה כאמור המחיר של המציע הזוכה

 עבר בהצלחה. לא POC יתבצע רק במידה והמזמינה החליטה שה poc -ה התשלום עבור 4.8

 .בהצעת המחיר של המציע הזוכה המוצעת טמעההמעלות ה 15%יהיה  POCעבור ה  וםהתשל
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שום תמורה עבור רכיב מרכיבי התמורה המוצעים תשולם לא  POC -יובהר, עד סיום שלב ה

 על ידי המציע הזוכה בהצעת המחיר.

 )היינו, "30 + "שוטף בתנאי ויבוצע התמורה חשבון על התשלומים כל ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 4.9

 ענבל של ואישורה לבדיקתה כדין מס חשבונית או חשבון הוגשו בו מהמועד עסקים ימי 30

 ובהתאם הרלוונטית, המטלה ביצוע לאחר או הרישוי תשלום עבור למועד בהתאם כאמור(,

 מכרז.ה מסמכי הוראות לפי הספק של התחייבויותיו לביצוע

ויות הישירות והעקיפות הנדרשות לעבודת מוצהר ומובהר בזאת, כי התמורה כוללת את העל 4.10

 הספק וצוות הספק, לרבות מס ישיר או עקיף, אך למעט מע"מ.

כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו בתוספת מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד ביצוע  4.11

 כל תשלום. 

 אש״ל, נסיעות, זמן נסיעות, לרבות נוסף תשלום בכל תישא לא המזמינה ספק, כל הסר למען 4.12

 וכיוצ״ב. משרד הוצאות

התמורה מהווה את התמורה המלאה, היחידה, הסופית והמוחלטת לספק עבור אספקת  4.13

השירותים על ידיו וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי ההסכם ומסמכי ההזמנה. המוצרים ו

מובהר בזאת, כי התמורה כוללת את כל ההוצאות המיוחדות, הכלליות והאחרות )לרבות 

ן זה: דיווחים לענבל, משלוחי דוא"ל ודואר, צילומים, כוח האדם, ציוד ואמצעים לעניי

טכנולוגיים, התייצבות עובדי הספק לצורך אספקת השירותים, עלויות ביטוח, קבלת כל 

ההיתרים, הוצאות מנהלה, מסים, אגרות וכן כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה(, מכל מין וסוג 

רותים ו/או ביצוע יתר התחייבויותיו של הספק בהתאם שהם, הכרוכות באספקת השי

להוראות הסכם זה, ולא יתווספו לתמורה תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכן סוג ומין שהם, 

 לרבות הפרשי הצמדה. 

ענבל תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב, בהודעה שתינתן לספק, כל סכום שעשוי להגיע לה מהספק  4.14

מעשה או פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק שנגרמו לענבל עקב בהתאם להסכם זה, לרבות בגין 

מחדל של הספק או מי מטעמו, וזאת מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו לספק, הכל לפי שיקול 

 דעתה הבלעדי של ענבל. 

 מודולים והשירותים, לקבלת תהא אופציה להרחבה של המערכת למזמינהמובהר בזאת כי  4.15

אפיון  הקשורים לשירותים המבוקשים נשוא הליך זה.נוספים  ו/או שירותים פיצ'ריםאו /ו

 ככל כאמור ותמחורו יבוצעו באמצעות מו"מ בין הצדדים. ו/או שירות או פיצ'רו/ מודול

 הטמעתו לצורך אפיון דורש שאינו מטעמו ג' צד ו/או הספק אצל קיים )פיצ'ר( במוצר שמדובר

 לפחות של בהנחה דרישתה, לפי לענבל, 'רצפימודול/ה את לספק מתחייב הספק - ענבל במערכת
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 )רישוי, בו ובשימוש בהטמעתו הכרוכים ותיםהשיר כלל עבור זה למוצר היצרן מתעריף  15%

   .והטמעה( תחזוקה

אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה  –שלבי בחינת ההצעות  – 5רק פ .5

 הזוכה

 המסמכים את הגישו אשרההצעות  ההצעה הזוכה במכרז תיבחר על ידי ועדת המכרזים של ענבל מבין

 המחיר, הצעת ושל מידה( )אמות איכותיים קריטריונים של שקלול פי על ,הסף בתנאי עמדוו הנדרשים

 הבאים: השלבים פי על וזאת

 הסף בתנאי עמידה – א' שלב 5.1

 יבחןייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ות הראשוןבשלב 

" כאמור לעיל של 2מעטפה מס' בכל תנאי הסף. במסגרת זו, תפתח " מציעיםם של העמידת

תנאי הסף כל הצעה שתעמוד ב רק הצעה שלא תקיים את כל תנאי הסף תיפסל, כל מציע.

 תעבור לשלב ב'. 

 בדיקת איכות המציע  –שלב ב'  5.2

בשלב השני תנוקדנה ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה שיפורטו להלן, 

שעניינן איכות המציע או ההצעה. משקלן המצטבר של אמות מידה אלה בהכרעה במכרז 

נקודות אפשריות על מנת  100מתוך  נקודות 70. המציע נדרש לצבור בשלב זה 50%הינו 

(. הצעה שלא תעמוד בסף ההתאמה האיכותי סף התאמה איכותי"לעבור לשלב ג' )להלן: "

 תיפסל. –הקבוע במכרז 

 מידה לבחינת איכות:טבלת אמות ה

 ניקוד מקסימלי אמת מידה 

קבלת משוב מגופים להם ניתנו השירותים  1

  המבוקשים

לקוחות עבורם ביצע  2שיחות ממליצים עם 

והטמעת מערכת  EDRהמציע הטמעת מערכת 

  .אנומליה רשתית

לצורך קבלת חוות דעת המזמינה תפנה לאנשי 

פח הקשר אשר צוינו על ידי המציע במסגרת נס

  1א'

המזמינה תשאל שאלות בדבר מקצועיות 

ידו ו/או כל -המציע, איכות השירות המוענק על

 עניין אחר לשיקול דעתה.

* למזמינה שמורה הזכות לבחור למי לפנות לשם 

קבלת חוות דעת, והיא רשאית לפנות לכל אחד 

מאנשי הקשר שצוינו על ידי המציע על גבי נספח 

 לקוחות 2עבור  נקודות 20עד 
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 ניקוד מקסימלי אמת מידה 

הזכות לנקד חוות  בנוסף, למזמינה שמורה .1א'

 פי ניסיונה מול המציע.-דעת אחת על

  ארכיטקטורת הפיתרון המוצע 2

לצורך מתן ניקוד עבור אמת מידה זו תתבצע 

 ד'בחינה של מענה המציע על גבי נספח 

 ארכיטקטורת הפיתרון המוצע שתוצג על ידו. 

 נקודות  40עד 

לית מניסיון המציע, התרשמות מקצועית וכל 3

התרשמות  –מהפיתרון המוצע ומצוות הפרויקט

 מקצועית ואישית.

ת לצורך מענה על סעיף זה יידרש המציע להציג א

 .המערכת בפני הועדה

 במסגרת סעיף זה תבחן הוועדה את:

אופן יישום הפיתרון בהתייחס לדריושת 

 הפונקציונאליות

 ,םדהצוות המוצע לרבות ניסיון קוהתייחסות 

  זמינות מוטיבציה ומקצועית.  ,ידע

  נקודות 40עד 

 

-אמה האיכותי נמוך ממספר ההצעות שעמדו בסף ההתבמידה ולמען הסר ספק יובהר, כי 

ההתאמה האיכותי )הינו, הצעה שקיבלה שעמדה בסף  תמצא כל הצעה ולאו/או במידה  3

 האיכותי רדת הסף, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להונקודות ומעלה( 70

 לציון איכות שיקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 ניקוד הצעות המחיר –שלב ג'  5.3

בשלב השלישי תיפתחנה הצעות המחיר של המציעים שהצעותיהם עמדו בתנאי הסף ובסף 

ההתאמה האיכותי, ותנוקדנה הצעות המחיר שלהם. הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את 

. הניקוד יתבצע דות( בעוד שיתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי אליהנקו 50הניקוד המירבי )

 בהתאם לנוסחאות הבאות:
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 :יתבצע באופן הבא למציע מסויים הצעת המחיר חישוב 5.3.1

A – עלות שנתית לרישוי ותחזוקה 

B –  שעות עבודה  100* , עדכוני יצרן ועבודות נוספותשעת עבודה עבור שו"שיםעלות

 לשנה

C –  חד פעמיתעלות הטמעה 

 

תתבצע סכימה של שלושת הרכיבים בהצעת המחיר באופן בו: עלות שנתית לרישוי 

  + עלות הטמעה.( שנים 3ותחזוקה ועלות שעות עבודה לשנה יוכפלו בשלוש )

 ציון הצעת המחיר בהתאם לנוסחה הבאה: 5.3.2

 

 Zi - הצעת מחיר למציע מסוים 

Zmin - הצעת המחיר הנמוכה ביותר 

 Y - ת המחירציון הצע 

 

מובהר כי על הצעת המחיר לכלול תמורה בגין מתן כלל השירותים המבוקשים במלואם 

 וללא כל סייג ומובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת על התמורה הנקובה בהצעת המחיר.

 שקלול ניקוד איכות ומחיר ובחירת הצעה זוכה –שלב ד'  5.4

ל הגבוהה ביותר בחיבור הציון ההצעה הזוכה, תהייה ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקל

 שקיבלה כל הצעה ברכיב האיכות ובעבור הצעת המחיר על פי הנוסחה הבאה:

X= איכות ניקוד   

Y= המחיר. הצעת ציון 

Z= סופי. ציון 

כאמור, ענבל תבחר כזוכה, את ההצעה שקיבלה את הציון הסופי הגבוה ביותר, בכפוף 

 לאמור במסמכי ההזמנה. 

 מסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתופירוט ה – 6פרק  .6

   - )הצעת כספית( 1מעטפה מס'  6.1

מכרז - 28/2021"הליך מס'   המעטפה: גבי על ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין עלייה

ואנומליה  EDR)מערכת משולבת  XDRפומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת 

(0.5*X)+Y=Z 

Zi= A*3+B*3+C 

Y=Zmin /Zi*50 

/Zi*50/Zi*50/Zi*5
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 הצעה -1 מס' מעטפה - י עו"ד מור מלכהליד -רשתית( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ" 

  ."כספית

 סעיפיו וכל חתום כשהוא ב'( )נספח הכספית הצעתו של אחד העתק המציע יכניס זו למעטפה

 כנדרש. מולאו

 המחיר: הצעת – ב' נספח למילוי הנחיות

 ענבל מאתר המחיר הצעת קובץ את להוריד נדרש המציע – המציע למחשב ב' נספח הורדת .א

 . המחיר" הצעת – ב' "נספח השם תחת המכרז ממסמכי נפרד אקסל כקובץ המפורסם

 באופן ולא המחיר הצעת את במחשב למלא נדרש המציע – במחשב המחיר הצעת מילוי .ב

 ידני.

 בהצעת המציע למלא נדרש אותה היחידה העמודה– B עמודה – המחיר הצעת מילוי אופן .ג

 דלהלן: להנחיות בהתאם A דהבעמו המפורטים מהרכיבים אחד לכל ביחס – המחיר

2B- 2 בעמודה למלא נדרש המציע – שנתית ותחזוקה רישויB המחיר הצעת את 

 אחת. לשנה ותחזוקה רישוי עבור ידו על המוצעת

B3- המערכת. להטמעת ידו על המוצעת המחיר הצעת את למלא נדרש המציע – הטמעה 

 שתילקח ההצעה היא תוצעש המחיר והצעת פעמית חד עלות הינה המערכת הטמעת עלות

   ההצעות. להשוואת בחשבון

B4 – הצעת את למלא נדרש המציע – ושוש"ים נוספות לעבודות עבודה שעות מחירון 

 אחיד מחיר יהיה כאמור עבודה לשעת מחיר אחת. עבודה לשעת ידו על המוצעת המחיר

 מעבר למזמינה שיידרשו נוספות ועבודות יצרן עדכוני שו"שים, תמחור לצורך ישמש אשר

 עבודה שעות 100 של כמות תחושב ההצעות השוואת לצורך המקורית. העבודה לתכולת

  הנ"ל(. השעות בבנק לשימוש התחייבות אין בפועל, שימוש לפי יתבצע )התשלום לשנה

  בעמודה המציע שהזין המחיר הצעת של אוטומטי חישוב יתבצע זו בעמודה – D עמודה

B בעמודה  השנים ות/מס'כמ כפול רכיב כל עבור C להלן: כמפורט 

=D2 B2 - שנים( 3) 3 * לשנה ותחזוקה לרישוי המציע של המחיר הצעת 

D3= B3- שנים( 3) 3 * לשנה שעות 100 עבודה* לשעת המציע של המחיר הצעת 

D4= B4 – המציע של המחיר בהצעת שינוי ללא - להטמעה המציע של המחיר הצעת 

 ההצעות. וואתהש לצורך בחשבון שתיקלח

D5= של סכימה ידי על המתבצע אוטומטי חישוב – ההצעות השוואת לצורך כוללת עלות 

  המציעים. בין השוואות ביצוע לצורך D בעמודה שחושבו המחיר הצעת רכיבי שלושת

  -)מסמכי ההליך( 2מעטפה מס'  6.2

מכרז - 28/2021הליך מס'  המעטפה: גבי על ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין עליה

ואנומליה  EDR)מערכת משולבת  XDRפומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת 
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 מסמכי - 2 מס' מעטפה -"לידי עו"ד מור מלכה -רשתית( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ" 

  ."ההליך

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

 כותרת המודגשת בכל תת סעיף:כל חוצץ את ה

  המציע פרטי – 1 חוצץ 6.2.1

 תצהירים נספח – א נספח  

  המציע של כלליים פרטים .1

  במציע הקשר איש פרטי

 הפרטים כל את בטבלה למלא – במציע החתימה מורשי .2

 נוספות דרישות לפרט ביחד/לחוד, בעיגול לסמן המבוקשים,

 ויש(. )במידה לחתימה

 בוקשיםהמ והמוצרים השירותים מתן .3

 כללי תצהיר .4

 סוד לחשוף שעלולים בהצעה חלקים בטבלה לפרט – עיון זכות .5

 במכרז. 7.5 בסעיף לקבוע בהתאם נימוק בתוספת מסחרי/מקצועי

 .לצורך בהתאם לטבלה שורות להוסיף ניתן

 הרשעה ואי סודיות חובת עניינים, ניגוד להיעדר התחייבות .6

 המידע על בעלות .7

 פרטי את למלא – ציבוריים םגופי עסקאות חוק לפי תצהיר .8

 האפשרויות מבין המתאימה באפשרות ˅ ולסמן המצהיר

 .4 בסעיף המפורטות

 ו/או ˅ ולסמן המצהיר פרטי את לאלמ – הצעות תיאום אי תצהיר .9

 לצורך. בהתאם לנמק

 .נספח זה אינו חובה. ומידה ורלוונטי יש  – עסק בשליטת אישה – 1.1נספח א

 נוסח המופיע בנספח.לצרף אישור רו"ח ותצהיר ב

 תנאי הסף וניסיון המציע – 2חוצץ  6.2.2

 'יש למלא  –תצהיר עמידה בתנאי הסף ופירוט הניסיון של המציע  – 1נספח א

 הבאים: המבוקשים בנספח ולצרף לנספח את הנספחיםאת כל הפרטים 

יש לצרף מסמך המעיד כי המציע הינו ישות משפטית  – 3 –1נספח א' .1

ה ו/או כעוסק ודת התאגדות/רישום כחברתע) רשומה כדין בישראל

 מורשה מכל סוג שהוא(

על המציע עצמו  - אישור ניהול ספרים כדין  -  4.1-4.2 – 1נספח א' .2

לצרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

  "( כמפורט להלן:חוק עסקאות גופים ציבורייםתשל"ו )להלן: "

  ום הגשת ההצעה מפקיד השומה ו/או תקף ועדכני נכון ליאישור

רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס 

 .1975 -הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו
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 ור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור איש

 בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.

ן בהתאם לנוסח המבוקש באחת מבין אישור יצר – 5.1/5.2 - 1נספח א' .3

שתי האפשרויות הרלוונטיות עבור המציע. אישור על גבי דף לוגו של 

 היצרן בחותמת מורשי החתימה.

יש לצרף את  –יודגש כי במידה והמציע מורשה מטעם מספר יצרנים 

 האישור כאמור מטעם כל יצרן.

יות של נספח ד "מפרט דרישות טכניות/פונקציונאל – 8 – 1נספח א' .4

המופיע המערכת" + ארכיטקטורת הפיתרון המוצע כמבוקש במסגרת 

 +תחת הכותרת "ארכיטקטורת הפיתרון המוצע" 3.2.3בסעיף 

 .תרשים

 יצורף כך לשם יד, בכתב ולא מחשב באמצעות ונספחים התצהירים את למלא שי

 להדפיסו, יש הטופס מילוי לאחר .WORD בקובץ א' נספחי ההזמנה למסמכי

 פרט כל לשנות אין כי יובהר ההצעה. ממסמכי כחלק ולצרפו כדין ימולהחת

 לפרק א' בסימן כמשמעותם הבאים התצהירים על להצהיר המציע על זה. מנספח

 תצהיר כל בסוף לחתום ,1971 - התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב'

  חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה

 הסייבר והגנת מידע אבטחת דרישות - ה' פחנס – 3 חוצץ 6.2.3

 שאלוןב הנדרשים הפרטים לכל בהתאם ולפרט לסמן יד. בכתב הנספח את למלא יש

 ההצעה. ממסמכי כחלק ולצרפו כדין להחתימו יש הטופס מילוי לאחר מידע. אבטחת

 התקשרות הסכם -4חוצץ  6.2.4

 )הסכם ההתקשרות על נספחיו(. 'גנספח  הגשת

חתומים  בשני העתקים' להזמנה )הסכם התקשרות( גת נספח א על המציע להגיש

ידו כדין, בחתימה מלאה עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם. על המציע -על

לחתום בתחתית כל עמוד מדפי ההסכם בראשי תיבות וזאת להבעת הסכמתו לנוסח 

 האמור בהם. 

 מסמכי המכרז – 5חוצץ  6.2.5

 של מורשי החתימה במציע כשהם חתומים בראשי תיבות  - המכרז מסמכי

 וחותמת המציע.

 ככל שיפורסמו באתר ענבל. המסמכים יצורפו כשהם חתומים  - מכתבי הבהרה

 בכל עמוד בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.
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  -במלואה( ההצעה )הגשת 3 מס' מעטפה  6.3

ותחזוקה של מכרז פומבי לאספקה, הטמעה - 28/2021הליך מס' " :המציע יציין עליה

ואנומליה רשתית( עבור ענבל חברה לביטוח  EDR)מערכת משולבת  XDRפלטפורמת 

 ".לידי עו"ד מור מלכה -בע"מ 

 חסרת המעטפה כאשר ויגיש 2 מס' מעטפה ואת 1 מס' מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה

  .המציע זהות על המעידים חיצוניים זיהוי סימני כל

 הגשת אישור העתק כי לוודא המציע באחריות מכרזים,ה לתיבת ההצעה הגשת במעמד

  .3 מס' למעטפה ישודך ורוד( )טופס המכרזים לתיבת ההצעה

 לכך בהתאם ההליך. מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 צילומים או העתקים לרבות כלשהם, כספיים נתונים 2 מס' במעטפה לכלול אין כי מובהר

 הסף. על ההצעה תפסל אחרת ממנה, חלק כל או הכספית, עהההצ טופס של

 ההצעה של העותקים מספר 6.4

על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד מקורי, למעט הסכם ההתקשרות )נספח  6.4.1

( אותו יש להגיש בשני עותקים חתומים כדין. העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים ג''

 בחתימות מקוריות )לא צילום(. 

 ר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה.על המציע להשאי 6.4.2

 ההצעה על חתימה 6.5

המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע )במידה ורלוונטי( בכל מקום 

 מסמכי לרבות מפורש, באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר בכל. בו התבקש

 על נערך אם ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם יחד שיוגש אחר נייר דף וכל ההצעה

מציע שלא יגיש את כל  ד.העמו בתחתית תיבות ראשיב המציע יחתום המזמינה, ידי

 המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעתו.

 בהצעה אסורים שינויים 6.6

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

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

שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או 

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

 ה. לגרום לפסילת ההצע

: לענבל הזכות לדרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים הערה כללית

המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להליך, לרבות בקשר לכישוריו, מקצועיותו, ניסיונו, 

פי החוזה, וכן לבדוק -אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

תנאי ההשתתפות )לרבות ביקור באתר החברה ו/או קיום בכל דרך אחרת את קיומם של 

ראיונות ותשאולים כנדרש(. המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר 

 בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין.
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 דרך בחינת ההצעות  – 7פרק  .7

 הגשת ההצעה 7.1

ל, ההצעה משמעה כי המציע מצהיר כי הינו עומד בתנאי הסף האמורים לעי הגשת 7.1.1

הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה ובטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא 

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

כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה, על 

 כל פרטיו וחלקיו.

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

 ההסכם והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

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

ימים נוספים אם ענבל ביקשה את הארכת המועד  90הקבוע להגשת ההצעות, או 

 מהמציע בכתב.

לל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם אמתיים מתחייב כי כ המציע 7.1.4

ומלאים. המציע מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע 

 ופועלו. ידוע למציע כי מילוי פרטים כוזבים עלול להוות עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

 דרך בחינת ההצעה הזוכה בהליך 7.2

 פי הזמנה זו כדלקמן: -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים  - בדיקת המסמכים הנדרשים שלב א'

 ותקינותם )כולל בקשת השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

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

הצעה שלא צורפו אליה כל  לפסול כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל

המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או 

 לא מלא. 

בחינה בהתאם לאמות  -פי החלק האיכותי של אמות המידה -ניקוד ההצעות על  שלב ג'

 לעיל וניקוד ההצעות בחלק האיכותי.  5המידה המפורטות בפרק 

רק  -שלב בדיקת מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( למעבר של ציון הסף  שלב ד'

הצעות שיעברו את ציון הסף של בדיקת האיכות יעברו לשלב של פתיחת הצעות 

 המחיר. 

פתיחת מעטפות המחיר וניקוד ההצעות  -ניקוד ההצעות על פי החלק של העלות  שלב ה'

 להזמנה. 5פרק  -כמפורט בפרק אמות המידה 

 ניקוד סופי של ההצעות. -ל כלל ההצעות ובחירת מציע זוכה ציון משוקלל ש שלב ו'

שליחת הודעות זכיה/דחיה לגבי תוצאות  -הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  שלב ז' 

 ההליך וכן דרישה מהמציע הזוכה לשליחת האישורים הנדרשים.

 איסור הפצת מסמכי ההזמנה 7.3
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מפורסמים באתר ענבל לשם כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם 

הגשת הצעות במסגרת הליך זה. המציע אינו רשאי להעתיקם, לשנותם, לצלמם, להעבירם 

 לאחר או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 הודעה על תוצאות ההליך 7.4

הודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, 

. למען הסר ספק מסמכי המכרזל בנספח א'רוני שציין המציע ו/או בכתובת הדואר האלקט

מובהר בזאת, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב 

את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף 

מזמינה כל עוד לא הושלמה זה. כן מובהר בזאת כי אין בתוצאות ההזמנה כדי לחייב את ה

 ההתקשרות ובכלל זה חתימת המזמינה על ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים.

 זכות עיון 7.5

על המציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד  7.5.1

מקצועי בתוספת הסבר קצר. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף 

ועי שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציע את סוד מסחרי או סוד מקצ

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

 . מציעים שלא זכו

ענבל תאפשר למציע הזוכה להביע את עצמו במידה וועדת המכרזים תחליט  7.5.2

נבל לע לחשוף חומר שהמציע ציין כסוד מסחרי או כסוד מקצועי, בטרם חשיפתו.

שמורה הזכות להחליט לאחר קבלת עמדתו של המציע הזוכה אם לחשוף את 

 החומר ואם לאו. ענבל תיידע את המציע הזוכה בהחלטתה בטרם ביצועה. 

מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים  7.5.3

לא יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה 

הגדיר אותם ככאלה. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של וועדת 

המכרזים על פי דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי 

 שיקול דעתה. 

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.6

 םהאישורי רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 7.6.1

 את לענבל לשלוח המציע על במערכת. חדש ספק פתיחת פרטי וטופס הנדרשים

 פרטיו. כל על מלא האמור והטופס הנדרשים האישורים

 לתוקף ההתקשרות הסכם יכנס לא הזוכה, למציע זכייה הודעת קבלת לאחר אף 7.6.2

 חתומים כשהם ההתקשרות, הסכם לפי הנדרשים האישורים כל קבלת לאחר אלא

 חתימת ולאחר המסמכים קבלת לאחר רק לתוקפו, יכנס ההתקשרות הסכם כדין.

 הזוכה. למציע והעברתו ההסכם על ענבל בחברת החתימה מורשי
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 המציע התחייבויות - 8 פרק .8

 זכויות הסבת איסור 8.1

 ו/או זכויותיו את בעקיפין, או במישרין שלישי, לצד להעביר ו/או להמחות רשאי אינו המציע

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

 המציע עובדי 8.2

 מוטלת השירותים למתן הכוללת האחריות בעצמו. השירותים כל את להעניק מתחייב המציע 

  בלבד. המציע על

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות 8.3

 הנזיקין בודה,הע דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי הבלעדי האחראי הינו בלבד הזוכה המציע

כמו כן יהיה המציע לבדו אחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם על ידו ו/או על ידי  דין. כל והוראות

המועסקים על ידו למטרות הסכם זה. אם על אף האמור תחויב ענבל לשאת בחבות כלשהי 

שנגרמה באחת מן הדרכים האמורות, או לבצע פעולה כלשהי בעקבות כך, יפצה אותה על כך 

 ע באופן מלא ובאופן מיידי.המצי

 במציע עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת 8.4

המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו/או  8.4.1

הצהרותיו ו/או הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי 

שירותים המבוקשים לרבות שינוי באי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן ה

עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת הודעה בכתב מהמציע 

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

 ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

 14מידע מהמרשם הפלילי והכל בכפוף לאמור בסעיף  נותן הסכמתו למסירת המציע 8.4.2

 .2019 –לחוק המידע הפלילי ותקנות השבים, התשע"ט 

 סודיות שמירת 8.5

זה וההתקשרות הנובעת  הליך ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע 

 מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא. ממנו

 . 1977 - ז"תשל, העונשין לחוק 119 -ו 118 סעיפים הוראות המציע על יחולו, זה לעניין. לקבלה

  ביטוח 8.6

 כמפורט הנדרשים הביטוחים כלל את יקיים זוכה, כמציע וייבחר במידה כי מתחייב המציע 

 במידת המוארכת, ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות תקופת כל למשך ההתקשרות בהסכם

 דרישות בכל עומד הינו כי הצעתו הגשת בטרם לוודא המציע על קיימת. אחריותו עוד וכל רךהצו

  ההתקשרות. להסכם 12 בסעיף המפורטות הביטוח

 סייבר והגנת מידע אבטחת 8.7

יישם את מציע ה 2017 -לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 15בהתאם לתקנה  

 המכרז.' למסמכי הט בנספח דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפור
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 כלליים תנאים - 9  פרק .9

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר 9.1

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

 המזמינה. עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר השונים

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת 9.2

 מעביד עובד יחסי יהיו לא הזוכה המציע לבין המזמינה בין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען

 .שהוא ואופן צורה בשום

  בלעדיות היעדר 9.3

 השירותים. לביצוע כלשהי בלעדות תקנה לא החוזה על וחתימה הזוכה המציע הצעת קבלת

 לביצוע אחר/ים עם להתקשר הבלעדי, דעתה שיקול פי ועל עת, בכל רשאית תהיה ענבל

  אחרים. דומים שירותים או ההליך נשוא השירותים

 והוראות דינים שמירת 9.4

 מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת תואם אנה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

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

 כלשהי הצעה לקבל חובה היעדר 9.5

 מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

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

 המזמינה ליווי 9.6

 . מטעמו מי או/ו המזמינה נציג י"ע ילוו השירותים מתן מכלול, האמור מכל לגרוע מבלי

 טהשיפו סמכות 9.7

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

 . והמרכז יפו-אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה, זה מהליך

 

 ,בכבוד רב

 בע"מ לבטוח חברה ענבל
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 נספח תצהירים  -נספח א' 

 WORDב יד )נוסח בקובץ ולא בכת באמצעות מחשבנספח תצהירים זה יש למלא  :הערה כללית

מופיע באתר ענבל תחת מסמכי ההליך(. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו כדין ולצרפו 

 כחלק ממסמכי ההצעה. 

 

 EDR)מערכת משולבת  XDRמכרז פומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת : הנדון

  ואנומליה רשתית( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

ר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  __________, לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ, מ

עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 בכתב כדלקמן:

 

( לחתום על תצהיר זה "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: 

מכרז פומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת - 28/2021הליך מס' "להצעה בתמיכה 

XDR  מערכת משולבת(EDR "עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן:  ואנומליה רשתית(

 (.ההליך""

 

 :פרטים כלליים .1

 פרטי המציע

שם המציע )כפי שרשום  1

 במרשם(:

 

  כתובת מלאה )רחוב, עיר, מיקוד(: 2

  ון:מס' טלפ 3

  כתובת דוא"ל: 4

  סוג התאגדות: 5

  מספר מזהה : 6

  מספר עוסק מורשה: 7

  תאריך רישום: 8
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 פרטי איש הקשר במציע 

  שם מלא: 1

  תפקיד: 2

  מס' נייד: 3

  כתובת דוא"ל: 4

 

 לתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל של איש הקשר ולזו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע

 הליך ולמתן השירותים המבוקשים.ל

 מורשי החתימה של המציע: .2

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידיהם ומספרי הזכות שלהם: .א

 

 

 

 [להקיף בעיגול את התשובה הרלוונטית] ביחד/לחודהנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  .ב

 דרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם ישנן: .ג

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 המבוקשיםוהמוצרים מתן השירותים  .3

ם כהגדרתם במסמכי המבוקשיוהמוצרים הנני מצהיר כי ביכולתי לספק את כל השירותים 

ההזמנה באופן מצטבר. ידוע לי כי בכל תקופת ההתקשרות עם חברת ענבל אדרש לרמת זמינות 

גבוהה, לא אהיה רשאי להחליף עצמי באחר לצורך ביצוע השירותים המבוקשים ו/או להסתייע 

  . ובכפוף לאמור שם , אלא אם הוגדר אחרת במסמכי המכרז וההסכםבאחר מטעמי

 ת המציע בתנאי הסףתצהיר עמיד .4

 .לעיל, במצטבר 3בפרק  בכל תנאי הסףהנני מצהיר כי המציע עומד 

 תצהיר כללי .5

וכי אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל  ועל נספחי המכרזהנני מצהיר כי קראתי את תנאי  5.1

והמוצרים השירותים , , וכי ידועים וברורים לי התנאיםשאלו יתפרסמו במסגרת ההליך

 יך זה.המבוקשים במסגרת הל

 מלא שם
 

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד
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הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים, הבנתי את מהות מתן  5.2

המבוקשים, ומסכים לכל תנאי. כמו כן מצהיר כי טרם הגשת הצעתי והמוצרים השירותים 

זו, קיבלתי את מלוא המידע האפשרי, בדקתי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך 

ידעתי ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך  אין לי כל טענה כי לא

 זה,  על כל פרטיו וחלקיו.

ובהסכם ההתקשרות  במכרזהמבוקשים והמוצרים ביכולתי להציע את כלל השירותים  5.3

הניסיון, המיומנות, הידע, הכישורים, הכלים, המכשור  במצטבר. הנני מצהיר כי יש לי את

מבוקשים בזמינות גבוהה כלפי והמוצרים הק את השירותים להעני וכח האדם הדרושים

 חברת ענבל.

, לרבות הסכם ועל נספחי מכרזהגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ה 5.4

 ההתקשרות והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים  5.5

, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה באופן מהימן

 עילה לפסילת ההצעה לאלתר.

הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ונמסרו לצורך הגשת מכרז ידוע לי כי כל מסמכי ה 5.6

הצעות בהליך זה וכי איני רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין 

 מש בהם למטרה אחרת כלשהי.בהם או להשת

 מאה שמונים ימיםידוע לי כי הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  5.7

ביקשה המזמינה ימים נוספים אם  תשעיםמהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או 

 את הארכת המועד מהמציע ובכתב.

שרות המוארכת הנני מתחייב לעמוד במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתק 5.8

בדרישה להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי 

 כדין. 

: הנני מתחייב כי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל הביטוחים הנדרשים ביטוח 5.9

כמפורט בהסכם ההתקשרות למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות 

 המוארכת.

 זכות עיון .6

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד על המציע לציין  במכרז 7.5בסעיף לאמור  בהתאם

המציע יהא מנוע מלדרוש מובהר בזאת, כי  מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

 חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. 

וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים  מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת

 ולתקנותיו:

 נימוק מס' הסעיף בהצעה מס'
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 פי המבנה המפורט לעיל.-ניתן להוסיף שורות נוספות על

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה  .7

מבוקשים ה והמוצרים אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך וביצוע השירותים

 להעדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן: 

 : התחייבות לחובת סודיות 7.1

  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי בתנאי המציע עם להתקשר הסכימה וענבל  הואיל:

 להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה

 כל לעשות המציע התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש

 או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 -KNOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי יבוא או לחזקתי אקבל

HOW) ם,רישו מסמך, תכנית, חומר, דעת, חוות תכתובת, לרבות כלשהם 

 העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט,

 מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז

 דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי שהגיע

 בכל לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע  הגעה לשם

 מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע

 צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 לעניין כיםהמוסמ ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף או אדם לכל שהיא

 לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם,

 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד

 הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 - תשל"ז העונשין, לחוק

 .1981-התשמ"א

  כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני       

 ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 השירותים.

 מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .2

 לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור ובכפוף השירותים,

 לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים

 השירותים מתן תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .3

 את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא מכן לאחר או
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 להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע,

 כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ

 פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .4

 בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות לע שמירה לרבות זה, התחייבות כתב

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי

 או ענבל( ידי על ובכתב מראש שיאושרו וככל )אם משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .5

 על שהעונ ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי

 החובה. מילוי אי

 סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .6

 אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או לכם ייגרמו אשר

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה

 חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד כםולחזקת לידיכם להחזיר .7

 או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך או מכם שקיבלתי

 כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני

 שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .8

 להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה התחייבות כתב

 במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין

 של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן

 שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי

 או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או

 עמי העובד בדעו או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות

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

 לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .9

 נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ברשותכם הנמצא ו/או

 לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה

 שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .10

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט לבינכם, ביני

 יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .11

 זה. התחייבות כתב הוראות כל

 אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .12

 החוזה. לרבות חוזה או דין כל פי על לענבל המוקנית

 :עניינים ניגוד להעדר תחייבותה 7.2
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 קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל 7.2.1

 לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין

המגבלות האמורות לעיל, תחולנה, כלפי המזמינה עד  -העדר ניגוד עניינים  תקופת 7.2.2

שנה מתום תקופת ההתקשרות, אלא אם אישרה ענבל מראש ובכתב, תקופה 

 קצרה יותר.

 :תצהיר המציע בדבר העדר הרשעות קודמות 7.3

טחון הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד ב 7.3.1

המדינה, או בגין עבירה שנושאה פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח 

עד  290לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(, או בגין עבירות לפי סעיפים 

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

בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה 

 .1981 -תשמ"א

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או  7.3.2

שיהיה קיים אודותיי במרשם הפלילי על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים 

 .1981 -תשמ"א

ם כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרי 7.3.3

של מסירת מידע כאמור לעיל. הסכמה זו תהא תקפה מיום הגשת הצעתי ובמשך 

 כל תקופת ההתקשרות עם חברת ענבל.

 :בעלות על מידע .8

כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, מודלים, חישובים, נתונים,  8.1

זה, בדיקות, צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם 

שהוכנו ע״י המציע ו/או מי מטעמו עבור ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן השירותים, בכל 

( הינם רכושה וקניינה של ענבל ״המידע׳׳פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 

אשר תהא רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות 

יתן למידע פומביות לפי שיקול דעתה. המציע מתחייב למסור עיניה וללא כל הגבלה, וכן ל

 לענבל מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת ענבל. 

הנני מתחייב כי אני ו/או מי מטעמי אשמור את תוצאות עבודתו והמידע בסודיות, ולא  8.2

ל חברת אפרסם, או יעשה שימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש ש

 ענבל.

 התחייבות לקיום חובות חקוקות בתחום העסקת עובדים .9

 ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי ההסכם, תקופת בכל לקיים מתחייב הנני

 דין כל בהוראות האמור אחר ההתקשרות, ובהסכם זה בהליך כמפורט המבוקשים השירותים

 הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת יםהקשור והפסיקה החוק הוראות אחר זה, ובכלל
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 לרבות ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות לעת, מעת שישונו וכפי ההתקשרות

  המוארכת. ההתקשרות בתקופת

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .10

לי אני הח"מ,  מר/גב'  ________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי ע

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 כדלקמן:

( "המציע"הנני משמש/ת בתפקיד ___________מטעם ________________)להלן:  .1

 ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו.

גרת הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם ענבל חברה לביטוח בע"מ במס .2

 EDR)מערכת משולבת  XDRמכרז פומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת 

 ("המכרז")להלן: ואנומליה רשתית( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 

ב לחוק 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .3

(, אשר מאשר/ת כי הוסברה לי "החוק" -)להלן  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 משמעותם של מונחים אלה וכי הם ברורים לי.

 (אפשרות המתאימהב  ˅יש לסמן ) -הנני מצהיר כי  .4

עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם  .1

 -זה  בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין לא הורשעו( ב לחוק2בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

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

31.10.2002.) 

או לחילופין       

בפסק דין חלוט ביותר  הורשעוב לחוק( 2מציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה .2

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -עבירה לעניין זה משתי עבירות )

-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לפחות  חלפה שנה(, אולם במועד ההתקשרות 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 או לחילופין

בפסק דין חלוט ביותר  הורשעוב לחוק( 2)כהגדרתם בסעיף מציע ובעל זיקה אליו ה .3

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לפחות  ה שנהלא חלפ(, אולם במועד ההתקשרות 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 תצהיר אי תאום הצעות  .11
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 אני הח"מ______________________________ מס ת.ז. _____________ מצהיר בזאת כי: 

הצעה זו הוחלטה על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם  .א

 מציע פוטנציאלי אחר.

אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו הצעה זו לא הוצגה בפני כל  .ב

 את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .ג

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו. .ד

 למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום  .ה

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .ו

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

א 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .ז

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע 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, מורשה 

יו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים חתימה מטעם המציע,  ולאחר שהזהרתיו כי על

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

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 תצהיר עסק בשליטת אישה – 2.1נספח א.

-ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב2האמור בסעיף  להצעה אשר מתקיים בה - תאגיד בשליטת אישה

יצורפו אישור רואה "החוק"(, כלומר שאישה מחזיקה בשליטה בתאגיד המציע,  –)בנספח זה  1992

 לפיו העסק הוא בשליטת אישה.  תצהיר מאושר על ידי עו"ד-וחשבון 

 ב' לחוק:2להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף 

סק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי אישורו של רואה חשבון כי בע "אישור"

 לא התקיים אף אחד מאלה:

הוא אינו קרוב של  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 המחזיקה בשליטה.

אין הם קרובים של המחזיקה  -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

 בשליטה.

"אמצעי 

 שליטה"

 .1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

ה "מחזיק

 בשליטה"

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, 

מכל סוג של אמצעי השליטה  50% -במישרין או בעקיפין, למעלה מ

 בעסק.

"נושא 

 משרה"

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, 

 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה.

הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה חברה  "עסק"

 ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

"עסק 

בשליטת 

 אישה"

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם 

נשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות 

 דרה אישור.של ההג 2 -ו 1פסקאות 

 בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא. "קרוב"

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. "תצהיר"

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה 
תיבחר ההצעה האמורה כזוכה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, 

 במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו 

 העסק הוא בשליטת אישה.

 בנוסח הבא –תצהיר מאומת על ידי עו"ד 
 

. שמספרה  __________, לאחר שהוזהרתי כי אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז

עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 בכתב כדלקמן:
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(, 15המציע _______ )שם המציע( שנמצא בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 , לעניין עידוד נשים בעסקים.2002-התשס"ג

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי הוא אמת

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 אישור

 

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

י, מורשה _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן איש

חתימה מטעם המציע,  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים 

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

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך

 

 בנוסח הבא–אישור רואה חשבון 

 )להלן: "המציע"( הנני מאשר כדלקמן: לבקשתכם וכרואי חשבון של ____________

, ובהתאם לחוק 1981 –המציע הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

 , לעניין עידוד נשים בעסקים.2002-(, התשס"ג15חובת המכרזים )תיקון מס' 

 

 _________ )שם מלא(  ת.ז ________)מספר ת.ז.(.המחזיקה בשליטה במציע הינה גברת 

 וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 בכבוד רב,

 רואי חשבון

 מספר רישיון
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 תצהיר עמידה בתנאי סף ופירוט הניסיון של המציע - 1נספח א'

וכן לצורך מתן ניקוד בהתאם לאמות  3לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו בפרק 

להליך, על מורשה החתימה למלא את הפרטים בתצהיר שלהלן בהתאם  5המידה המפורטות בפרק 

 למצבו של המציע במועד האחרון להגשת ההצעות.

"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  __________, לאחר אני הח .1

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן.

 תפקידי במציע: _____________________________________. .2

 .1975-כדין או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"והינו תאגיד רשום בישראל  המציע .3

של תעודת התאגדות/ רישום כחברה ו/או כעוסק מורשה מכל  עותקרצ"ב כצרופה לתצהירי 

 3 - 1אהמסומן כנספח  סוג שהוא

מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  הנני מצהיר כי המציע .4

 במכרז. 3.1.3כמפורט בסעיף  "(קאות גופים ציבורייםחוק עסתשל"ו )להלן: "

אישור ניהול ספרים בתוקף  –כצרופה לתצהיר מצורפים העתקים של האישורים הנדרשים 

 .4.2-4.1 – 1כנספחים א'ואישור ניכוי מס במקור בתוקף המסומנים 

עניין אחר  הנני מצהיר כי למציע קיימת היכולת, הידע, המיומנות, המקצועיות, כוח האדם וכל .5

 ובמסמכי ההליך במצטבר. 2הדרוש לשם מתן כלל השירותים המבוקשים המפורטים בפרק 
ובהתאם  משתי ההצהרות הרלוונטיות למציע לסמן את אחתהנני מצהיר )יש  –אישור יצרן  .6

 (לצרף להצעה את האישור המבוקש

 כל  הנני יצרן המערכת המוצעת, אחראי ומתחייב לספק למזמינה את המערכת ואת

 השירותים המקצועיים הנדרשים במכרז.

אישור )מסמך(, )על גבי נייר  שהוא יצרן המערכת המוצעת יצרף כצרופה לתצהיר זהמציע 

לוגו של היצרן בחתימת מורשי החתימה( המצהיר כי הוא יצרן המערכת והוא אחראי 

רז ם במכומתחייב לספק למזמינה את המערכת ואת כל השירותים המקצועיים הנדרשי

 להצעה. 5.1 -1כנספח אהמסומן 

  על ידי היצרן לשווק ולהתקין את המערכת המוצעת במכרז בישראל הנני מורשה ומוסמך

 ולספק שירותי הטמעה, אינטגרציה ותמיכה טכנית שוטפת.

אישור תקף של היצרן או  כצרופה לתצהיר זה המערכת המוצעת יצרף מציע שאינו יצרן

נייר לוגו של היצרן בחתימת מורשי החתימה( כי המציע מורשה נציגו הרשמי בארץ, )על גבי 

ומוסמך על ידי היצרן לשווק ולהתקין את המערכת המוצעת במכרז זה בישראל ולספק 

 .להצעה 1-5.2כנספח א נטגרציה ותמיכה טכנית שוטפת המסומןשירותי הטמעה, אי
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הטמעות של ( פר ההטמעות)לציין את מס____ ביצע לפחות בעצמו מצהיר כי המציע הנני  .7

שהתקנתם הסתיימה ועלתה לאוויר נכון למועד האחרון המוצעת במכרז זה  EDRמערכת 

 להגשת ההצעות. 

ציין את מספר ההטמעות( הטמעות ל)____ ביצע לפחות  מי מטעמוו/או  המציעהנני מצהיר כי  .8

 .המוצעת במכרז זה מערכת אנומליה רשתיתשל 

מוצעת על ידי המציע מספקת מענה מלא לדרישות המסווגות כי הפלטפורמה ההנני מצהיר  .9

 "דרישות טכניות/פונקציונאליות של המערכת". -למסמכי המכרז כדרישות "חובה" בנספח ד'

כצרופה לתצהירי מצורף נספח ד' "דרישות טכניות/פונקציונאליות של המערכת" המסומן 

 .לנספח זה 8 – 1כנספח א'

 

 לעיל(: 8-ו 7בוצעו ההטמעות )כאמור בסעיפים  טבלאות לפירוט הלקוחות להם

הלקוחות לפנות אליהם  על המציע לבדוק ולאמת את הנתונים המוצגים ולקבל מראש את הסכמת

 לקבלת חוות דעת ואימות הפרטים.

המציע מודע לכך שהמזמינה רשאית לבצע בדיקה לאימות נתונים שהוצהרו, ולפנות לכל איש קשר 

, ככל שימצא לנכון, בין אם הוא צוין כאיש קשר בתצהיר זה ובין אם לא. ו/או לכל גוף או גורם

התנגדות מצידנו לביצוע בדיקה ו/או פנייה כאמור, או לשתף פעולה עמו ככל שידרוש, יכול ותפסול 

 את השתתפותו במכרז זה.

 

 הטמעה של מערכת המציע  טבלת פירוט לקוחות עבורם ביצעEDR: 

 הערות לטבלה:

המוצעת  EDRהטמעה של מערכת בעצמו  מציעה עבורם ביצע לקוחות 5ות יש לפרט לפח .א

 שהתקנתם הסתיימה ועלתה לאוויר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.במכרז 

לפחות וזאת  אחד קשר אישמתוך רשימת הלקוחות שיפורטו בטבלה, המזמינה תפנה ל .ב

 ו.יד-לצורך קבלת חוות דעת בנוגע למציע ולשירותים אשר ניתנו על

 EDRהטמעה של מערכת לקוחות עבורם ביצעה החברה 

מועד סיום ההתקנה  פרטי איש הקשר אצל הלקוח שם הלקוח

ועליית המערכת 

 לאויר

 כתובת דוא"ל מס' נייד תפקיד שם מלא
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 EDRהטמעה של מערכת לקוחות עבורם ביצעה החברה 

מועד סיום ההתקנה  פרטי איש הקשר אצל הלקוח שם הלקוח

ועליית המערכת 

 לאויר

 כתובת דוא"ל מס' נייד תפקיד שם מלא

      

      

 

 ת אנומליה רשתית:הטמעה של מערכו/או מי מטעמו המציע  טבלת פירוט לקוחות עבורם ביצע 

 הערות לטבלה:

הטמעה של מערכת אנומליה  ו/או מי מטעמו המציע לקוחות עבורם ביצע 2יש לפרט לפחות  .א

 .המוצעת במכרז רשתית

אצל  איש קשר אחד לפחותרשימת הלקוחות שיפורטו בטבלה, המזמינה תפנה ל מתוך .ב

ו/או על  ידו-ניתנו עלהלקוחות וזאת לצורך קבלת חוות דעת בנוגע למציע ולשירותים אשר 

 .ידי מי מטעמו

  מערכת אנומליה רשתיתהטמעה של המציע ו/או מי מטעמו  קוחות עבורם ביצעל

מבצע ההטמעה 

)שם התאגיד 

 והקשר למציע(

שם 

 הלקוח

מועד  פרטי איש הקשר אצל הלקוח

הטמעת 

המערכת 

 אצל הלקוח

 כתובת דוא"ל מס' נייד תפקיד שם מלא

  

 
     

  

 
     

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע 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, מורשה 

ה מטעם המציע,  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים חתימ

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

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 הצעת המחיר  –ב'נספח 

 

  .נפרד ענבל אתרמ להוריד יש – אקסל בקובץ חירמ הצעת ב' נספח את

 ההליך. ממסמכי בנפרד מצורף הקובץ
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 נספח ג' - הסכם

 

 ]על המציע להגיש את ההסכם פעמיים בחתימה מקורית[

 

 

ת  מ ר ו פ ט ל פ ל  ש ה  ק ו ז ח ת ו ה  ע מ ט ה  , ה ק פ ס א ל ם  כ ס XDה R 

ת ב ל ו ש מ ת  כ ר ע מ (E D R ל ב נ ע ר  ו ב ע  ) ת י ת ש ר ה  י ל מ ו נ א  ו

מ " ע ב ח  ו ט י ב ל ה  ר ב  ח

 
 

 

2022שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה, ביום ____ בחודש __________, שנת   
 

 

 ב י ן:

 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 , קריית שדה התעופה3מרחוב הערבה 

 "ענבל"(" ו/או המזמינה)להלן: "

 מצד אחד; 

  ל ב י ן :         

 

 ________________: שם המציע

 _____________ח.פ./ע.מ: _____

 ___________________ כתובת:

 ("הספק" ו/או"המציע הזוכה )להלן: 

 מצד שני; 

  

 

 XDRלאספקה, הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת  28/2021פרסמה מכרז פומבי מס' וענבל  הואיל:

כמפורט  -לביטוח בע"מ  ואנומליה רשתית( עבור ענבל חברה EDR)מערכת משולבת 

 "(."ההליךו/או  "המכרז"להלן: ) פחיומכרז על נסבמסמכי ה

 והמציע הזוכה הגיש הצעה במסגרת ההליך האמור לצורך מתן השירותים המבוקשים; והואיל:
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וענבל בחרה בהצעה שהגיש המציע הזוכה בהליך כהצעה הזוכה, על סמך התנאים  והואיל:

את והמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע  המכרז,והקריטריונים הקבועים במסמכי 

 ;מכרזהשירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו וכמפורט במסמכי ה

בעל הידע, הניסיון והמיומנות על מנת לספק לענבל את הזוכה מצהיר כי הוא  והמציע  והואיל:

בהסכם זה על נספחיו ומעוניין לתת לענבל את השירותים  כמפורטהשירותים המבוקשים 

 ;אים המפורטים בהסכם זה לעיל ולהלןהמבוקשים כהגדרתם בהסכם זה, הכול בתנ

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור   והואיל:

 השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.

 
 

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 מבוא, נספחים ופרשנות .1
 

לק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. הנספחים המבוא והנספחים להסכם זה מהווים ח 1.1

 המצורפים להסכם זה הם כדלקמן:

 ;מסמכי המכרז על כל נספחיו, חתומים ע"י הספק -נספח א' 

 הצעת המחיר של הספק במכרז;  -נספח ב' 

 להלן. 15ערבות ביצוע כאמור בסעיף   - נספח ג'

 ייברמפרט דרישות והתחייבויות אבטחת מידע והגנת הס–נספח ד' 

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם נוחות הקריאה בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש  1.2

 לצורכי פרשנותו של הסכם זה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות נספחיו ו/או מסמכי המכרז,  1.3

 יגבר האמור בהסכם זה. 

 מהות ההתקשרות .2
 

בזאת על עצמו, כנותן שירותים עצמאי, לספק  ענבל מוסרת בזאת לספק, והספק מקבל 2.1

 נספח א'לענבל, במהלך תקופת ההתקשרות את השירותים כמפורט במסמכי המכרז )

, חוקים ולתקנות הרלוונטייםלהסכם(, בהתאם לתנאים והוראות הסכם זה ובהתאם ל

הכל כפי שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ענבל, מעת לעת ובהתאם 

 (."השירותים"או מי שימונה על ידו )להלן ולעיל: \יה ולדרישות מנכ"ל ולצרכ
  

 הצהרות והתחייבויות הספק .3
 

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי ענבל, בשמו ובשם עובדיו, כדלקמן:
 

כי הוא מעוניין לספק לענבל את השירותים, כנותן שירותים עצמאי, בסטנדרטים  .3.1

 ם במסמכי המכרז ובהסכם זה.ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטי
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כי לא קיימים כל איסור, מגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או הסכם,  .3.2

האוסרים, מונעים ו/או מגבילים אותו מלהתקשר בהסכם זה ומלבצע את התחייבויותיו 

על פיו, כי אין בחתימתו על הסכם זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של 

ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין, והוא לא יקבל על עצמו בעתיד כל הסכם 

 התחייבות שיש בה כדי להטיל עליו איסור, מגבלה ו/או מניעה כאמור. 

או דרישה \הוא ועובדיו נערכו בכל הנדרש לביצוע השירותים ולהיענות לכל מטלה ו כי .3.3

דרש וכמפורט במסמכי המכרז מכל סוג שהיא, בכל עת, ובמועדים הנדרשים, והכל כנ

 ובהסכם זה.

"( צוות הספקועובדי הספק אשר יהיו מעורבים במתן השירותים לענבל )להלן: "הספק  .3.4

הינם ויהיו במשך כל תקופת ההתקשרות, בעלי הזמן, היכולת, הידע, המומחיות, 

וכן יקפידו להתעדכן באופן רציף  הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים

בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בקשר עם כל דין ונוהל החל בתחום השירותים 

 אותם יספקו לענבל.

כי הספק וצוות הספק יספקו את השירותים בהתאם לנהלי ונורמות העבודה של ענבל,  .3.5

או מי שימונה על ידו ולהוראות כל דין, בהיקף ובלו"ז \בהתאם להנחיות מנכ"ל ענבל ו

דם וכמתחייב ממהות הנושא שבגינו ניתנים השירותים, כל זאת כפי שיידרשו על י

, ועל פי ההזמנה מסמכי להוראות בהתאםביעילות, ברציפות וברמה מקצועית מעולה, 

סטנדרטים מקצועיים גבוהים כמצופה לפי מיטב הכללים המקצועיים, ובמירב השקידה, 

הדרוש לביצוע  המסירות והנאמנות. הספק וצוות הספק מתחייבים לעשות את כל

השירותים, להקדיש את מרצם, ניסיונם וכושר עבודתם לשם כך, לעשות את מיטב 

מאמצם ולהפעיל את מלוא כישורם לקידום הנושאים שבטיפולם, ובהתאם להוראות 

  ההסכם.

כי יש בידי הספק, וימשיכו להיות בידיו משך כל תקופת ההתקשרות, כל האישורים,  .3.6

מכות הנדרשים )ככל שנדרשים( על פי מסמכי המכרז ועל פי ההיתרים, הרישיונות, ההס

( לאספקת השירותים על פי הסכם זה ועפ"י "ההיתרים"כל דין, )כולם יכונו להלן ביחד: 

כל דין. מבלי לגרוע מכלליות התחייבות הספק כאמור לעיל, הספק יודיע לענבל, באופן 

יו איזה מבין ההיתרים כאמור, מידי, בכל מקרה שבו יפקע תוקפו ו/או יחדל להיות ביד

 ענבל תהא זכאית לבטל הסכם זה.

כי בחן ובדק היטב את כל פרטי ההסכם, על כל נספחיו, ובכלל זה בחן ובדק כאמור את  .3.7

כל היבטי מתן השירותים על ידיו ועל ידי צוות הספק, על כל הכרוך והנובע מכך, וכי הוא 

י יוכל לקיים את כל התחייבויותיו מתקשר בהסכם זה לאחר שמצא, לשביעות רצונו, כ

 על פי ההסכם, במלואן ובמועדן.    

כי הוא מתחייב לשתף פעולה ולפעול בתיאום מרבי וביחסי עבודה תקינים עם נציגי ענבל  .3.8

ועם יועצים ונותני שירותים אחרים המעניקים שירותים לענבל, בכל מקרה בו יידרש 

 . לספק שירותים תוך שיתוף פעולה ותיאום עמם
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ו שנמסרו לו במסגרת מסמכי כי הוא הבין את מלוא צרכי ענבל ודרישותיה, לרבות אל .3.9

וכי בחן באופן מקצועי ובעיני בעל מקצוע את כל המשמעיות הכרוכות באספקת , המכרז

השירותים ואת אפשרות הביצוע של כל התחייבויותיו על פי ההסכם, ולרבות לעניין זה: 

הוראות הדין הרלוונטיות למתן השירותים וההשלכות המידע המפורט במסמכי המכרז, 

הנובעות מיישומן בקשר עם השירותים, הפעילות הכרוכה במתן השירותים, היקפם 

הצפוי, רמת השירותים ואיכותם, וכן כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי נוסף 

ה או בחינה הרלוונטי לצורך מתן השירותים; כי לאחר שבדק את האמור וביצע כל בדיק

נוספת שמצא לנכון, הגיע למסקנה כי אספקת השירותים בהתאם למסמכי המכרז 

וההסכם הינה אפשרית ומעשית מבחינתו, וכי התמורה )כהגדרתה להלן(, משקפת 

תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי ההסכם, והוא מוותר בזאת באופן בלתי 

 ל טענה, מכן מין וסוג שהן בקשר לכך.    חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כ

כי הוא ישמור על יושר ונאמנות כלפי ענבל, עובדיה ו/או הקשורים עמה, ויימנע מכל  .3.10

פעולה, אמירה ו/או מחדל העלולים לפגוע בענבל ו/או מי מטעמה, לרבות בעיסוקיהם, 

 ברכושם, במוניטין שלהם או בשם הטוב, בכל צורה שהיא.

 דווחו לענבל, באופן מידי, על כל תקלה באספקת השירותים.כי הוא ועובדיו י .3.11

כי הוא יישא וישלם, בנוסף ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה בהסכם זה לעניין  .3.12

תשלומים והוצאות המוטלים על הספק, במלואם ובמועדם, את כל התשלומים 

כם, לרבות: וההוצאות, מכל מין וסוג שהם, הכרוכים בביצוע התחייבויותיו על פי ההס

הוצאות בגין העסקת עובדים, הוצאות ביטוח, הוצאות בגין ההיתרים הדרושים בקשר 

עם מתן השירותים, מיסים, היטלים, תשלומי חובה וכן כל הוצאה אחרת ו/או נוספת 

הכרוכות במתן השירותים, או כנובע מהם ו/או המוטלת על הספק עפ"י ההסכם ו/או על 

 ביצוע התחייבויותיו על פיהם, או כנובע מהם. פי כל דין ו/או הכרוכות ב

כי החותמים על הסכם זה בשמו הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת אותו, לכל דבר  .3.13

 ועניין בנוגע להסכם זה.  

כי הוא יודיע לענבל בכתב, באופן מידי, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל אפשרות  .3.14

ו עפ"י ההסכם מכל סיבה שהיא, כולן או מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותי

 מקצתן. 

הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין ומעביר דרך קבע לכל רשות רלוונטית את כל  כי .3.15

תשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו, לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על 

רים ברי ידו. מובהר בזאת, כי תנאי לתשלום התמורה, הוא שהספק ימציא לענבל אישו

 תוקף על ניהול ספרים כחוק, על ניכוי מס במקור, מעת לעת, כפי שיידרש על ידי ענבל.

כי כל הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בהסכם ובמסגרת המכרז הינן מלאות ונכונות  .3.16

באופן הדרוש לביצוע מלא של התחייבויות הספק, כי ידוע לו שהן מהוות תנאי 

יע לענבל באופן מידי על כל שינוי ו/או עדכון במידע כאמור להתקשרות עמו, וכי הוא יוד

ו/או על כל מידע נוסף העלול להוות שיקול להתקשרות ענבל עמו ו/או לקבלת השירותים 

 באמצעותו.
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כי הוא וצוות הספק ידווחו באופן שוטף לענבל לגבי ביצוע השירותים ו/או דיווחים מפעם  .3.17

בל, וכן למסור לענבל דיווחים מיוחדים לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של ענ

 רלוונטיים לביצועו של הסכם זה, ולמען הסר ספק, ללא כל עלות נוספת עבור ענבל.

כי ידוע לו כי ההתקשרות הינה עמו בלבד, וכי אין באפשרות הספק לבצע כל חלק של  .3.18

 השירותים באמצעות קבלני משנה, אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב מענבל, הן לגבי

מהות השירותים והיקפם והן לגבי זהות קבלן המשנה והעובדים מטעמו ולתוכן העבודות 

 והפעולות שיבוצעו על ידו.

הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל ביקורת שתיערך בקשר עם ביצוע השירותים ע"י  .3.19

 ענבל ו/או מי מטעמה.

ו מאושרים הספק מתחייב ומצהיר כי כל המוצרים והרכיבים במערכות המסופקות על יד .3.20

לתמוך בהם לתחזק אותם לבצע בהם  י הוא מוסמך לשווקםומורשים על ידי היצרן, וכ

פיתוחים שדרוגים ושינויים וכן כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך תפעול המערכת 

 ה. תותחזוק

 

 תקופת ההתקשרות .4
הסכם זה הינו לתקופה שתחילתה ביום חתימת ההסכם על ידי ענבל כנקוב במבוא  .4.1

חודשים( מיום חתימת ההסכם כאמור )להלן  36יומה בתום שלוש שנים )להסכם וס

(, בכפוף לאמור "מועד תחילת תקופת ההתקשרות" -ו "תקופת ההתקשרות"בהתאמה: 

 להלן. 4.3בסעיף 
   

ענבל בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  .4.2

(, באופן מלא או "תקופות ההארכה")להלן: חודשים( נוספות סך הכל  72בשש שנים )

)שלושים( יום לפני תום תקופת  30חלקי, וזאת באמצעות הודעה בכתב שתימסר לספק 

ההתקשרות או תום איזו מתקופות ההארכה אותן קצבה ענבל, לפי העניין, ללא צורך 

באישור הספק. בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה, אלא אם נקבע במפורש 

תב אחרת. למען הסר ספק מובהר עוד, כי אין כל התחייבות )או מצג( מצד ענבל ובכ

להאריך את תקופת ההתקשרות )בכלל או לתקופה כלשהי(. הארכת תקופת ההתקשרות 

 כפופה לאישור ועדת המכרזים של ענבל. 

ענבל תהא רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך תקופות ההארכה, על  .4.3

דעתה הבלעדי, להביא לסיומו הסכם זה והיחסים בין הצדדים מכוחו, וזאת פי שיקול 

)שלושים( ימים מראש. במועד אשר ייקבע על ידי ענבל  30בהודעה בכתב, שתימסר לספק 

בהודעתה האמורה, או בתום תקופת ההודעה מראש, לפי המאוחר מביניהם, יבוא לקיצו 

כל המשתמע מכך )והתייחסות בהסכם  הסכם זה ותסתיים תקופת ההתקשרות על פיו, על

"תקופת ההתקשרות" תיקרא בהתאם(. פעלה ענבל כאמור בסעיף זה, יהא זכאי  -זה ל

הספק לקבל מענבל אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין אספקת השירותים אותם ביצע 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יהיה  בפועל עד למועד ההפסקה ו/או סיום ההתקשרות.

 .י להחזר הוצאות עבור רישוי/רישויים שנרכשו לתקופה מראש ואינן ניתנות לביטולזכא

מוסכם ומוצהר, כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או עילה 
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ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי ענבל ו/או מי מטעמה בקשר עם הפסקת 

וא לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או סיום ההתקשרות כאמור, וה

 ו/או החזר הוצאות נוספים מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך.

מובהר, כי סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לא ישחרר את הספק  .4.4

מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, אשר על פי לשונן, או מטבען, נועדו 

ם לאחר תקופת ההתקשרות, לרבות, לעניין זה, התחייבויות הספק להמשיך ולחול ג

 לשמירת סודיות. 
 

למניעת ספק ובלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, מובהר בזאת במפורש כי במקרה של  .4.5

סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תהא ענבל רשאית למסור את המשך ביצוע 

הגבלה בתכניות ובמסמכים השונים השירותים לכל מי שתמצא לנכון ולהשתמש ללא 

שהוכנו על ידי הספק, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ענבל לכל סעד ו/או זכות אחרים ו/או 

 נוספים הנתונים לה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
 

 צוות הספק .5

ענבל תהא רשאית לדרוש את החלפתם של אחד או יותר מאנשי צוות הספק, לאלתר,  .5.1

גוד עניינים, הפרת אמונים, הרשעה בעבירה פלילית ובמקרה של ביצוע בנסיבות של ני

 השירותים באופן רשלני ו/או בלתי מקצועי ו/או לקוי. 

לעיל, מכל סיבה  5.1במקרה בו נדרשת החלפת מי מאנשי צוות הספק כאמור בסעיף  .5.2

טיים ים, בעלי רקע וניסיון הרלוונ\ים חלופי\שהיא, מתחייב הספק להציג לענבל, מועמד

לשירותים נשוא הסכם זה, לבחירתה של ענבל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. היה והספק 

לא יבצע את האמור ברישא של סעיף זה, תהא ענבל רשאית להפסיק את ההתקשרות עם 

הספק לאלתר וללא הודעה מוקדמת, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 כלפי ענבל בגין כך.

 טמנהל הפרויק .6

ימנה מנהל פרויקט מקצועי ומנוסה בעל כישורים מתאימים וניסיון מקצועי  ספקה .6.1

רלוונטי ביישום הפיתרון המוצע, שיהיה אחראי להתקנה והטמעת המערכת במזמינה 

)להלן:  ענבלתוך תיאום ושיתוף פעולה מלאים עם  ספקולהפעלת צוות הפרויקט של ה

 (. "מנהל פרויקט"

פן קבוע את מנהל הפרויקט, ככל שהדבר נתון לשליטתו יתחייב להקצות באו ספקה .6.2

חליף מתאים ברמה דומה, לתפקיד מנהל לדאוג למ ספקעל ה הספק.ירה של הסב

 הפרויקט. 

לקבל את הסכמת המזמינה  ספקמנהל הפרויקט או מחליף עבורו, יחייב את ה מינוי .6.3

ד הקודם, אימה עם העובתמראש ובכתב. בכל מקרה, החילופין יבוצע תוך חפיפה מ

 . ספקהשל  של המזמינה ועל חשבונו הלשביעות רצונ

חייבת לנמק דרישה זו,  ענבלתהיה רשאית לדרוש החלפת מנהל הפרויקט, כשאין  ענבל .6.4

 עם קבלת הדרישה האמורה ובתיאום מראש. וידאג להחלפת הספקו
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 והמוצרים המבוקשים השירותים .7

המכרז המצורפים  למסמכי 2בפרק  המפורטים והמוצרים את השירותיםיספר הספק  .7.1

למסמכי המכרז, הספק מתחייב ומאשר  2בפרק  מבלי לגרוע מהאמור. כנספח א' להסכם

 כדלקמן: 

ענבל תהיה רשאית להחליט על צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים מהספק,  .7.2

בהודעה לספק, הכול בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי. ככל שמדובר בהרחבת 

יתן על פי הסכם זה, העלות תהא בהתאם למחירים הקבועים בחוזה. ככל היקף שירות שנ

הצדדים ינהלו  -שמדובר בשירות שאינו מפורט בהסכם, אך קשור לתחום השירותים

 מו"מ לצורך קביעת עלויות ההרחבה ואופן מתן השירות.

, למניעת ספק, מובהר בזאת במפורש, כי בשום מקרה, הספק וצוות הספק אינם, ולא יהיו .7.3

רשאים לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות ו/או להתחייב בשם ו/או עבור ענבל ו/או מי 

מטעמה, ו/או לתת מצג כלשהו בשם ענבל ו/או מי מטעמה ו/או להציג את עצמם כשלוחה 

או בא כוחה של ענבל ו/או מי מטעמה, בכל אופן שהוא, במישרין או בעקיפין, אלא בכפוף 

 של ענבל, מראש ובכתב. לקבלת הסכמתה המפורשת לכך 

 

 

 והמוצרים תמורת השירותים .8

למסמכי המכרז, ועל פי הסכם זה, על ידי  4פרק תמורת מתן השירותים, הכל כפי שהוגדר ב .8.1

לספק את מחיר השירותים, כהגדרה הספק וצוות הספק, במלואן ובמועדן, תשלם ענבל 

כנספח ב' להסכם זה למסמכי המכרז וכמפורט בהצעת המחיר של הספק המצורפת  4בפרק 

 "(.  התמורה)להלן: "

, עבור הרכיבים הספקהתמורה בגין השירותים כאמור תהיה מבוססת על הצעת המחיר של  .8.2

 דלהלן:

לכל אחת משנות תקופת ההתקשרות  –עלות שנתית לרישוי ותחזוקת המערכת  .8.2.1

 כולל תקופת ההתקשרות המוארכת.

 30%ני הדרך הבאות: עלות חד פעמית. תשולם בהתאם לאב -עלות ההטמעה .8.2.2

הנותרים ישולמו לאחר אישור ענבל  70% -שעבר בהצלחה ו POCבסיום הליך 

 בנוגע לסיום ביצוע ההטמעה. 

שעות לשנה  100 – לשו"שים, עדכוני יצרן ועבודות נוספות שעת עבודהעלות  .8.2.3

 )ישולם לפי ביצוע בפועל, אין התחייבות לעשות שימוש בבנק השעות הנ"ל(.

השלמת שלב יתבצע רק החל מ –בזאת כי התשלום עבור הרישוי והתחזוקה  יובהר יובהר .8.3

POC כי שלב זה הסתיים בהצלחה וכי  המזמינה ועל פי אישורהלשביעות רצונה של  מוצלח

ממחיר  50%תשלם המזמינה  ,ניתן להמשיך ולהטמיע את המוצר במערכות ענבל. בשלב זה

יתרחש החל שור הקבלה של המערכת מועד אישבהנותרים תשלם המזמינה  50%הרישוי ו

מסיום מבחני הקבלה שיערכו למערכת בהצלחה, בכפוף לאישור המזמינה בכתב על סיום 

תשלום כאמור מבחני הקבלה בהצלחה וקבלת המערכת לשביעות רצונה של המזמינה. 
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שנים(. יובהר, תשלום עבור רישוי ותחזוקה כאמור  3יבוצע עבור כל תקופת ההתקשרות )

לא עבר בהצלחה בהתאם לקביעתה הבלעדית של  POCלא ישולם ככל ששלב הלעיל 

 .להלן 8.5המזמינה והתמורה תתבצע בהתאם לקבוע בסעיף 

יתבצע בהתאם להגשת חשבונית על  – שו"שים, עדכוני יצרן ועבודות נוספותהתשלום עבור  .8.4

הצעת המחיר ידי הספק על פי סיכום שעות העבודה שנתנו על ידי הזוכה בפועל ובהתאם ל

 של המציע הזוכה.

עבר בהצלחה.  לא POC יתבצע רק במידה והמזמינה החליטה שה poc -ה התשלום עבור .8.5

בהצעת המחיר של המציע  טמעה המוצעתהמעלות ה 15%יהיה  POCהתשלום עבור ה 

לא תשולם שום תמורה עבור רכיב מרכיבי התמורה  POC -. יובהר, עד סיום שלב ההזוכה

 י המציע הזוכה בהצעת המחיר.המוצעים על יד

 "30 + "שוטף בתנאי ויבוצע התמורה חשבון על התשלומים כל ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .8.6

 של ואישורה לבדיקתה כדין מס חשבונית או חשבון הוגשו בו מהמועד עסקים ימי 30 )היינו,

 ת,הרלוונטי המטלה ביצוע לאחר או הרישוי תשלום עבור למועד בהתאם כאמור(, ענבל

 מכרז.ה מסמכי הוראות לפי הספק של התחייבויותיו לביצוע ובהתאם

מוצהר ומובהר בזאת, כי התמורה כוללת את העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות  .8.7

 לעבודת הספק וצוות הספק, לרבות מס ישיר או עקיף, אך למעט מע"מ.

החוקי במועד כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו בתוספת מס ערך מוסף בשיעורו  .8.8

 ביצוע כל תשלום. 

 אש״ל, נסיעות, זמן נסיעות, לרבות נוסף תשלום בכל תישא לא המזמינה ספק, כל הסר למען .8.9

 וכיוצ״ב. משרד הוצאות

מהווה את התמורה המלאה, היחידה, הסופית והמוחלטת לספק עבור אספקת  התמורה .8.10

י ההסכם ומסמכי ההזמנה. השירותים על ידיו וקיום כל יתר התחייבויותיו על פהמוצרים ו

מובהר בזאת, כי התמורה כוללת את כל ההוצאות המיוחדות, הכלליות והאחרות )לרבות 

לעניין זה: דיווחים לענבל, משלוחי דוא"ל ודואר, צילומים, כוח האדם, ציוד ואמצעים 

טכנולוגיים, התייצבות עובדי הספק לצורך אספקת השירותים, עלויות ביטוח, קבלת כל 

רים, הוצאות מנהלה, מסים, אגרות וכן כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה(, מכל מין ההית

וסוג שהם, הכרוכות באספקת השירותים ו/או ביצוע יתר התחייבויותיו של הספק בהתאם 

להוראות הסכם זה, ולא יתווספו לתמורה תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכן סוג ומין 

 שהם, לרבות הפרשי הצמדה. 

תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב, בהודעה שתינתן לספק, כל סכום שעשוי להגיע לה ענבל  .8.11

מהספק בהתאם להסכם זה, לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק שנגרמו לענבל עקב 

מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, וזאת מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו לספק, 

  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל.

 מודולים והשירותים, לקבלת תהא אופציה להרחבה של המערכת ענבלבזאת כי ל מובהר .8.12

אפיון  הקשורים לשירותים המבוקשים נשוא הליך זה.נוספים  ו/או פיצ'רים ו/או שירותים
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 ככל כאמור ותמחורו יבוצעו באמצעות מו"מ בין הצדדים. ו/או פיצ'ר ו/או שירות מודול

 לצורך אפיון דורש לא אשר מטעמו ג' צד ו/או הספק אצל םקיי )פיצ'ר( במוצר שמדובר

 דרישתה, לפי לענבל, 'רפיצמודול/ה את לספק מתחייב הספק - ענבל במערכת הטמעתו

 בהטמעתו הכרוכים השירותים כלל עבור זה למוצר היצרן מתעריף 15% לפחות של בהנחה

  .והטמעה( תחזוקה )רישוי, בו ובשימוש

י מחשוב לטובת התקנה של שרתים של המערכת המוצעת תבוצע יובהר, הקצאה של משאב .8.13

על בסיס מערכות המחשוב כולל הגדרות תקשורת וא"מ מתאימות  )למשל  ענבלעל ידי 

 .(Firewallהגדרות חוקים ופתיחת פורטים נדרשים ב 

 פיקוח .9
 

ענבל )ו/או מי מטעמה( תהא רשאית לפקח, להשגיח ולבדוק בכל עת, בין בתקופת  .9.1

ת ובין לאחריה, על ביצוע השירותים ועל קיום התחייבויותיו של הספק וצוות ההתקשרו

הספק על פי ההסכם, ובכלל זה לדרוש מהספק לנקוט בכל הצעדים הדרושים לצורך 

אספקת השירותים וקיום ההתחייבויות לפי מסמכי המכרז והסכם זה, במלואן ובמועדן, 

עם דרישתה הראשונה של ענבל על והספק מתחייב לנקוט בכל הצעדים הדרושים מיד 

 זה. 9.1מנת לאפשר לענבל לממש את זכותה על פי סעיף 

למניעת ספק, מובהר בזאת כי אין ולא יהא בזכות הפיקוח האמורה של ענבל, במימושה  .9.2

או באי מימושה, ו/או הוראתה בכל עניין הקשור עם צוות הספק, לרבות החלפת מי מבין 

פק מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או צוות הספק, כדי לשחרר את הס

 על פי כל דין, ולא יהא בכך כדי להטיל על ענבל )ו/או מי מטעמה( אחריות כלשהי. 

תהיה רשאית בכל שלב משלבי המכרז ולאחר בחירת הזוכה לפנות לגורמים  ענבל .9.3

ורך קבלת מוסמכים במדינה ו/או לכל גורם רלוונטי אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי לצ

 ., ותפעל בהתאם להנחיית גורמים אלואישור להתקנת המערכת המוצעת בענבל

 

 היעדר יחסי עובד מעסיק .10
 

הספק מצהיר ומאשר, כי: )א( הוא יספק את השירותים ויבצע את יתר התחייבויותיו על  .10.1

פי ההסכם כנותן שירותים עצמאי; וכי )ב( בין הספק ו/או מי מטעמו, צוות הספק, שלוחיו 

 –אחרים המועסקים על ידיו, לבין ענבל ו/או מי מטעמה, לא מתקיימים יחסי עובד ו

מעסיק כתוצאה מהסכם זה ו/או  –מעסיק, ולא יתקיימו ו/או ייווצרו ביניהם יחסי עובד 

במסגרת מתן השירותים; וכי )ג( כל מי שיועסק על ידי הספק בקשר עם מתן השירותים, 

, ייחשב כעובד או )לפי העניין( כנותן שירותים של כולם או חלקם, לרבות צוות הספק

הספק בלבד, המועסק על ידי הספק בהתאם לתנאי עבודה ושכר או )לפי העניין( תנאי 

שירותים, שיסוכמו בינו לבין הספק. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות 

ק ו/או להורות לו בכל הניתנת על פי הסכם זה לענבל ו/או לנציג ענבל להנחות את הספ

עניין הקשור לצוות הספק, לרבות החלפת מי מבין צוות הספק, אלא אמצעי להבטחת 

 ביצוע הוראות הסכם זה על ידי הספק. 
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מובהר בזאת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי על כל תשלום המגיע ממנו לאנשי צוות  .10.2

צוות הספק, וכל תשלום  הספק, לשלוחי הספק ו/או לאחרים המועסקים על ידיו, לרבות

שיגיע למי מהם, יחול וישולם על ידי הספק ועל חשבונו בלבד. ענבל לא תהא חייבת 

בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע השירותים, לרבות לא בתשלום שכר, דמי 

ביטוח, לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל 

 דין.

פק מתחייב לשלם עבור עובדיו, שיועדו על ידו לביצוע השירותים לפי הסכם זה, את הס .10.3

כל הזכויות המגיעות להם על פי כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, וכפי שיהיו 

; חוק שעות עבודה ומנוחה, 1987 –מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 –; חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951 –ת, התשי"א ; חוק חופשה שנתי1951 –התשי"א 

; צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, תשלום דמי ההבראה והשתתפות 1958

המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים, צווים, הסכמים )קיבוציים או 

ועל חשבונו,  אישיים( הסדרים, כפי שיעודכנו מעת לעת, והוא יהא בכת עת אחראי לבדו,

למילוי כל התחייבויותיו וחובותיו על פי כל דין ביחס לאנשי צוות הספק, הן בקשר 

 להעסקתם על ידיו והן בקשר לסיום העסקתם. 

לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעסיק כאמור על ידי הספק  10.1היה ועל אף האמור בסעיף  .10.4

ים על ידיו ו/או במקרה של ו/או מי מטעמו, לרבות צוות הספק, שלוחיו ואחרים המועסק

טענה שתועלה על ידי רשות מוסמכת כלשהי, כי ענבל ו/או מי מטעמה חייבים באופן 

כלשהו בחיוב המוטל לפי הסכם זה על הספק ו/או מי מטעמו, לרבות בקשר לצוות הספק, 

שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו, וכתוצאה מכך ייגרמו לענבל ו/או למי מטעמה 

צאות כספיות ו/או נזקים אחרים, הספק ישפה את ענבל ו/או את מי מטעמה, הפסדים, הו

מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שישלמו או יחויבו בתשלומו, על פי פסק דין או 

החלטה של רשות מוסמכת או על פי פשרה שהספק הסכים לה, ובכלל זה הספק ישפה 

שיוציאו ו/או יחויבו להוציא בקשר עם  את ענבל ו/או מי מטעמה כאמור בגין כל הוצאה

מעסיק כאמור )לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר  –טענת יחסי עובד 

עדים(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ענבל תודיע בכתב לספק על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

  תביעה כאמור, בסמוך לאחר קבלתן ותבקש לצרף את הספק כצד לכל תביעה כאמור.

 

היה וביום סיום תקופת ההתקשרות יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של  .10.5

הספק ו/או מי מטעמו, לרבות צוות הספק, שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו, וטרם 

נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא ענבל רשאית לעכב כל 

ד להחלטה סופית בעניין קיום יחסי תשלום לספק וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ע

 מעביד.-עובד

למניעת ספק, התקשרות הצדדים בהסכם זה נעשית על בסיס הבנתם והסכמתם באשר  .10.6

למעמדו של הספק )ובכלל זה מי מטעמו, לרבות צוות הספק, שלוחיו ואחרים המועסקים 

כל על ידיו( כנותן שירותים עצמאי, בשים לב לחובות הספק לפי הסכם זה לשאת ב

התשלומים הנדרשים לצוות הספק, לשלוחי הספק ו/או לאחרים המועסקים על ידיו, 

ומובהר ומוסכם בזאת, כי הסכמה זו מהווה תנאי יסודי ומהותי לנכונות ענבל להתקשר 
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בהסכם זה ולשלם לספק את התשלומים המפורטים בהסכם זה, אשר נקבעו בשים לב 

 למעמדו של הספק כנותן שירותים עצמאי.

 

 אחריות הספק .11

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה, ענבל ו/או  .11.1

מי מטעמה לא יהיו אחראים, והספק יהא אחראי, באופן בלעדי, כלפי ענבל לאספקת 

השירותים ו/או טיב השירותים שסופקו בפועל ו/או היו צריכים להיות מסופקים על ידו 

א סופקו ברמה לה התחייב הספק בהתאם להסכם, לרבות השירותים ולא סופקו ו/או ל

 שסופקו באיחור, בצורה לקויה, בלתי מקצועית, מתוך רשלנות ו/או טעות וכדומה.

אין בתשלום כלשהו של ענבל לספק בנוגע למתן השירותים ו/או באישורה ו/או במתן  .11.2

 ו/או על פי כל דין.הנחיות, כדי לשחרר את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה 

הספק יישא באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד  .11.3

ו/או אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה ו/או פגיעה, מכל סוג ומין שהם, שיגרמו לאדם ו/או 

גוף ו/או למידע ו/או לרכוש, לרבות לענבל ו/או מי מטעמה )לרבות עובדיה ו/או מנהליה(, 

א( נגרמו תוך כדי, עקב או בקשר לאספקת השירותים, כתוצאה מכל מעשה או אשר: )

מחדל של הספק ו/או מי מטעמו, לרבות עובדי הספק, לרבות עקב הפרת הוראה מהוראות 

הסכם זה ו/או הוראות כל דין; ו/או )ב( שהאחריות להם מוטלת על הספק על פי הסכם 

לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעיל, הספק זה ו/או על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור 

לענבל או לכל צד שלישי ככל שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים של ענבל 

 או מי מטעמה או צדדים שלישיים.

בלי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבות כלשהי על פי ההסכם זה ו/או על פי כל דין,  .11.4

מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה בגין כל פגיעה הספק יפצה ו/או ישפה את ענבל ו/או 

ו/או נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו 

לענבל ו/או מי מטעמה, ואשר הספק אחראי להם כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין, 

ק מלהעלות כל טענה והספק מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושת

 ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.  

חויבה ענבל לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הספק בין אם הוא נובע  .11.5

מתביעתו של עובד הספק או עובד של ענבל או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור 

על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אחר, תהא ענבל זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק 

אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו 

לה בקשר לתביעתה בגין האמור, בתוספת הצמדה, ונותן השירות יחזיר לה סכומים אלה 

מיד לאחר שענבל תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור ובלבד שענבל 

ודיעה לספק על קיום תביעה ו/או דרישה כאמור ואפשרה לו להתגונן ולהגן על ענבל ה

 מפניה.

למען הסר ספק, מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק, אשר יישא בכל  .11.6

התשלומים, ההוצאות, הנזקים ושכר טרחת עורכי דין שייפסקו על ידי בית המשפט או 

נבל והספק. יודגש, כי הספק מתחייב שלא לפגוע שייקבעו בהסדר שיאושר על ידי ע
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במוניטין של ענבל ואין באמור בסעיף זה משום היתר לספק להציג מצגים בשמה של ענבל 

ו/או להגיע להסכמות ו/או פשרות ו/או הסדרים מבלי לקבל את הסכמת של ענבל מראש 

 ובכתב.

על עצמו את הטיפול  זה על כל תת סעיפיו, ולא קיבל 11לא פעל הספק כאמור בסעיף  .11.7

בתביעה, תפעל ענבל נגד הדרישה או התביעה בעצמה והספק יישא בכל ההוצאות 

הקשורות והנובעות מכך. מובהר, כי חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לענבל ינבע 

 מפסק דין ובין אם מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה שהיא.

 יטוחב .12

הולמים ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים  .12.1

)להלן ביחד: "המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום פעילותו  ענבל חברה לביטוח בע"מל מספק

)לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות 

ביטוח רכוש,  ועית / מוצר,וח משולב אחריות מקצ, ביטמקצועית, ביטוח חבות מוצר

ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין(, בגבולות אחריות 

סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על ידי 

הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש 

מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו 

 יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

המזמין יתווסף ,הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות .12.2

 ת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח. כמבוטח נוסף, בכפוף להרחב

ף הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעי .12.3

ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק 

 בזדון(. 

 ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות .12.4

 מעת לעת ולפי דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .12.5

 םסיום ההתקשרות בין הצדדי .13

 4ענבל תהא רשאית להפסיק ו/או לסיים את ההתקשרות על פי ההסכם כאמור בסעיף  .13.1

 לעיל. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא ענבל רשאית לבטל  .13.2

את ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הספק באופן מידי, או במועד בו תקבע ענבל, 

דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין כך, למעט התמורה וזאת מבלי שלספק תהיה טענה ו/או 

 להלן. 13.3שמגיעה לו בגין השירותים כמפורט בסעיף 

במקרה של חשד לפעולת הספק מתוך ניגוד עניינים, הפרת אימונים, אי שמירת  .13.2.1

הסודיות בכל הנוגע למידע שהגיע לספק עפ"י ההסכם, מעשה פלילי ו/או לא אתי 
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בו כדי לגרום נזק לענבל, הקשור במישרין ו/או ו/או החסר תום לב ו/או שיש 

  בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו. 

אם הספק הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה. מובהר בזאת, כי  .13.2.2

, על כל 18 -ו 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2האמור בסעיפים 

 ם, הם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם.תתי סעיפיה

ם הצהרה מהצהרות הספק תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא א .13.2.3

 ההתקשרות. נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהא ענבל  .13.2.4

רשאית לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל או לעמוד על קיום הוראות 

ימי  3ההסכם במלואן ולדרוש מהספק לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות תוך 

ר הוראות עבודה מיום שתימסר ההודעה לספק, והספק מתחייב בזה למלא אח

 ענבל. 
   

עם תום תוקפו של הסכם זה או עם סיומו בהתאם לאמור בהסכם זה, לא יהיה הספק  .13.3

זכאי לפיצוי, שיפוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם הפסקתו וכן לא יהיה הספק זכאי 

לקבל תשלום כלשהו בגין מוניטין ו/או בגין פעולה שעשה או כספים שהוציא בקשר עם 

ובע ממנו, למעט יתרת התמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו על הסכם זה ו/או הנ

ידו בפועל עד למועד תום ו/או הפסקת ההתקשרות בפעול, לרבות בגין השירותים שיבצע 

  לעיל. 4.3בתקופת ההודעה המוקדמת לפי סעיף 

עם תום תוקפו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, יהיה על הספק למסור ו/או להחזיר לענבל  .13.4

ו למי שהיא תורה לו בצורה מסודרת במועד שבו ענבל תורה לו על כך, את כל המסמכים א

או רכוש ו/או ציוד ענבל שברשותו של הספק, לרבות עובדי הספק, אם וככל שיימסר \ו

לרשותם, וכן כל מסמך ו/או מידע ו/או תוצרי השירותים השייכים לענבל ו/או מי מטעמה 

עובדים ויהיה על הספק לשתף פעולה עם ענבל או מי  או\והמצוי ברשותו של הספק, ו

שהיא תורה לו לצורך המשך מתן השירותים. למניעת ספק, לספק לא תהא כל זכות 

   עיכבון על מסמכים ו/או ציוד ו/או רכוש וכל חומר אחר השייך לענבל ו/או מי מטעמה.

 סודיות, בעלות במידע ובתוצרי השירותים וניגוד עניינים .14

ייב כי הוא וכל מי מטעמו, לרבות צוות הספק, ישמרו על סודיות, כמפורט הספק מתח .14.1

בהתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף למסמכי המכרז ובהוראות הסכם זה. 

התחייבויות הספק לשמירת סודיות כאמור הינן התחייבויות בלתי חוזרות, אשר 

א הגבלת זמן, גם לאחר תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את הספק )לרבות עובדי הספק( לל

תום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא. הספק וכל מי מטעמו, לרבות עובדי הספק, 

ישמרו בסודיות ולא יפרסמו כל מסמך, מידע, לרבות תכניות, חוות דעת, מסקנות, 

דו"חות, ממצאים וידיעות אחרות )לרבות טיוטות ו/או עותקים של איזה מהמסמכים 

או הקשורים בענבל ו/או במתן השירותים, או בהליך שנעשה עקב /האמורים(, הכרוכים ו

ביצוע השירותים או שהגיע לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים )להלן ביחד: 

(, אלא אם יקבל הספק אישור מפורש לכך מאת ענבל, מראש ובכתב. מבלי "המידע"
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ר נוצר באופן ייעודי עבור  ענבל לגרוע מהאמור לעיל, המידע אינו כולל ידע גנרי או ידע אש

  תחת הסכם זה.

 הספק לא ייעשה כל שימוש במידע, אלא לצורך מתן השירותים לענבל על פי הסכם זה.  .14.2

הספק ידאג לעדכן, להנחות ולחייב את כל מי שנחשף מטעמו למידע, לרבות את צוות  .14.3

ת בנוסח שמירת סודיוהספק, בחובת סודיות כאמור לעיל ולהחתימם על התחייבות ל

 למסמכי המכרז ולהעבירה לידי ענבל עם חתימת הסכם זה.המצורף 

הספק מאשר ומצהיר בזה כי כל המידע ו/או כל מסמך ו/או דו"ח ו/או תכניות ו/או חוות  .14.4

דעת שיוכנו על ידיו ו/או עובדי הספק לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים לענבל וכן כל 

"תוצרי ם על פי הסכם זה )לעיל ולהלן: מידע שיגיע לספק במסגרת מתן השירותי

(, יהיו בבעלות הבלעדית של ענבל והיא תוכל לעשות בהם כל שימוש. הספק השירותים"

לא יהיה רשאי להשתמש בתוצרי השירותים, או בחלק מהם, אלא אם קיבל לכך את 

הסכמתה המפורשת של ענבל, מראש ובכתב )ככל שתינתן הסכמה כאמור, לפי שיקול 

אין באמור בסעיף זה כדיי לחייב את הספק להעביר זכויות יוצרים  בלעדי(. דעתה ה

אשר יוענק לענבל במסגרת הסכם זה כפוף במוצרי צד ג' וכי רישיון השימוש למערכת 

הזכויות במתודולוגיות, נהלי ושיטות  כמו כן,לתנאי הרישוי הסטנדרטיים של היצרן. 

ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או  know-how, עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות

ידע גנרי, אשר הספק יעשה בהם שימוש במסגרת השירותים ולא נוצרו באופן ייעודי עבור 

 .ענבל יישארו בבעלות הספק

נבל תהא רשאית לעשות כל שימוש בתוצרי השירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין ע .14.5

ה, וזאת בלי שתידרש הסכמת הספק, והספק היתר, להעבירם לכל גורם שהוא לכל מטר

 לא יהא זכאי לקבל כל תמורה נוספת בגין כך.

  
מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק מתחייב להחזיק את המידע ואת תוצרי  .14.6

השירותים במקום מתאים ושמור, ולעשות את כל הנדרש כדי שהמידע ותוצרי השירותים 

. הספק יציית לכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי לא יגיעו לידי מי שלא הוסמך לכך

ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו ויקיים הגנת סייבר ואבטחת מידע בהתאם לדרישות 

רגולטוריות הרלוונטיות לענבל, כפי שיעודכנו מעת לעת. במקרה של תקלה כלשהי בקשר 

ד עם קרות אירוע אבטחת עם המידע ו/או תוצרי השירותים, יודיע על כך הספק לענבל מי

 מידע וסייבר. 

הספק יבצע את השירותים באופן התואם את אינטרס ענבל, ובכלל האמור לא יימצא  .14.7

כלפי ענבל במצב של ניגוד עניינים מכל מין וסוג לרבות קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או 

ין, במצב קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלול להעמיד את הספק, במישרין או בעקיפ

 (. "ניגוד עניינים"של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים )להלן: 

הספק מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה  .14.8

פוטנציאל לניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או 

או של עובדיו, במישרין ו/או בעקיפין. מבלי לגרוע מכלליות /התחייבות אחרת של הספק ו

האמור לעיל, הספק מתחייב להודיע לענבל, באופן מידי, על כל חשש לקיום ניגוד עניינים 
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בין התחייבויותיו ו/או התחייבות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו 

ראות ענבל למניעת ניגוד עניינים ו/או של עובדיו, והוא מתחייב לפעול בהתאם להו

 כאמור.

 

זה, על סעיפיו הקטנים, הינן בלתי חוזרות, אינן  14התחייבויותיו של הספק על פי סעיף  .14.9

מוגבלות בזמן ובמקום, והן תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות, 

לניגוד עניינים  מכל סיבה שהיא.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחייבויות הספק הנוגעות

( שנים 5יהיו בתוקף לכל תקופת ההתקשרות ולמשך חמש ) 14.8-ו 14.7כאמור בסעיפים 

 לאחר מכן.

 אבטחת מידע והגנת סייבר .15

 מתחייב הזוכה מציעה 2017 -לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 15בהתאם לתקנה 

המצורף  המכרז' למסמכי היישם את דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט בנספח ל

 .כנספח ד' להסכם זה

  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .16

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או  .16.1

להם, בין עפ"י דין ובין עפ"י הוראות ההסכם, יפקיד הספק בידי סעד, שענבל תהא זכאית 

' גודה למדד המחירים לצרכן, שתצורף כנספח ענבל ערבות בנקאית אוטונומית, צמ

ש"ח, בתוקף מיום חתימת ענבל על ההסכם  50,000להסכם זה )להלן: "הערבות"(, בסך 

הוארכה  סיום תקופת ההתקשרות. ימים( ממועד 60עם המציע הזוכה עד לתום חודשיים )

גם תקופת ההתקשרות, בהתאם לדרישות הליך זה, מסיבה כלשהי, יחודש אוטומטית 

יום לאחר תום תקופת ההארכה או תומצא על ידי הספק  60של  תוקף הערבות לתקופה

ערבות בנקאית חדשה לתקופה כאמור, ותחולנה הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים. 

 תוקף הערבות והמצאתה לענבל לפחות חודש לפני תום תוקפה. הספק ידאג להארכת

או הנובעות הימנה, תחולנה במלואן על /עלויות הכרוכות בהנפקת/בהארכת הערבות ו .16.2

 הספק ותשולמנה על ידו.

בכל מקרה בו יפר הספק ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על  .16.3

פי דין או לצורך קיזוז או בשל התנהגות בחוסר תום לב של הספק, תהא ענבל רשאית 

מבלי הצורך להיזקק לפניה לממש את הערבות, כולה או מקצתה ולגבות את כספה, 

לערכאות, לבוררות, לגישור, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי. הערבות 

תמומש באמצעות דרישה חד צדדית של ענבל לבנק מוציא הערבות, שעליה תינתן הודעה 

בכתב גם לספק, ומבלי שענבל תידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך 

ה כלשהם נוספים על דרישת החילוט. מימוש הערבות יתבצע לאחר שתינתן ו/או ראי

 לספק הזדמנות סבירה לתקן את הדרוש תיקון בהתאם לנסיבות.

השתמשה ענבל בזכותה לחלט את כספי הערבות או חלק מהם, יהא הספק חייב להמציא  .16.4

מים מהיום )שבעה( י 7לענבל ערבות חליפית העומדת בכל הדרישות המפורטות לעיל, תוך 

 בו קיבל הספק הודעה כי ענבל מימשה את הערבות או כל סכום מתוכה.
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אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק על פי  .16.5

זה כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק  16ההסכם, ואין בכל האמור לעיל בסעיף 

 של כל חיוביו על פי ההסכם.

על ידי ענבל לספק, בכפוף לכך שהספק מילא את כל התחייבויותיו על פי הערבות תוחזר  .16.6

הסכם זה עד לסיום הטמעת המערכת במלואה, בהתאם לדרישות ההליך, שמועד קיומן 

 חל עד לאותו מועד, במלואן ובמועדן.

 המחאה והעברה .17

 הספק לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב לאחר, בשום דרך שהיא, במישרין .17.1

או בעקיפין, את ביצוע הסכם זה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או 

חלקן, אלא אם נתקבלה לכך הסכמתה המפורשת של ענבל, מראש ובכתב )ככל שתינתן 

הסכמה כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל(, ובכפוף לתנאים שייקבעו, אם 

 ייקבעו, על ידי ענבל.

 הספק לפי ההסכם או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של  .17.2

ענבל תהא רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב הסכם זה, כולו או מקצתו, ללא צורך  .17.3

 בהסכמת הספק, ובמקרה כאמור יהיה הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הספק.

 

 השפעת סכסוך על ביצוע השירותים .18

באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הספק מצהיר ומתחייב בזאת 

הסכמה בין הצדדים, מכל מין וסוג שהוא, יישא הספק באחריות להמשיך בביצוע השירותים 

ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי ההסכם. הצדדים ישתפו פעולה ביניהם וישאפו לסיים 

 ך הבנה הדדית.מחלוקת ו/או אי הסכמה ביניהם בדרכי נועם ומתו

 קיזוז ועיכבון .19

הספק לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לענבל וכן  .19.1

לא יהיה רשאי לעכב כל מסמך ו/או נכס ו/או תכנית השייכים לענבל והמצויים בידיו, 

 מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות ענבל כלפיו.

ל, ענבל תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום לעי 8.10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .19.2

ו/או פיצוי שיגיעו לה על פי הסכם זה מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע לספק על פי הסכם 

 זה, להבטחת חובות הספק כלפיה על פי הסכם זה.

 שונות .20

הסכם זה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה,  .20.1

ו בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני הצהרה, חוזה בכתב א

כריתת הסכם זה, למעט האמור במסמכי המכרז על נספחיו, ואשר לא באו לידי ביטוי 

בהסכם, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או 

 יהיו קשורים בהם. הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא 
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כל שינוי בהסכם ייעשה באמצעות מסמך נפרד מההסכם, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי  .20.2

לא יהיה בר  –שני הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מהם, שאם לא כן 

תוקף. שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח להסכם וכחלק בלתי 

 נפרד הימנו.

יה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים ורשויות מוסמכות אחרות הספק יה .20.3

כלשהן, לרבות רשות החברות הממשלתיות, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה 

 ע"י רשויות האמורות על פי הוראות כל דין בקשר לביצוע השירותים על פי ההסכם.

בדיו, שליחיו או מי מטעמו, בהסכם זה כל, החובות החלים על הספק חלים גם על עו .20.4

לרבות צוות הספק, וכל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, וזאת כשאין 

 כוונה אחרת משתמעת.

הסכמת ענבל לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  .20.5

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

בזכויותיה לפי ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור על לא השתמשה ענבל במקרה מסוים  .20.6

 זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט  .20.7

 יפו, ולהם בלבד.  –המוסמכים באיזור המרכז ו/או תל אביב 

ם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תישלח בדואר כתובות הצדדים לצורך הסכ .20.8

 72רשום מצד אחד למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תיחשב כאילו התקבלה אצל הנמען 

שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. 

יום שבו הודעה אשר תישלח באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל תיחשב כאילו התקבלה ב

 נשלחה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________________ _________________________ 

 הספק  ענבל

_________________________ _________________________ 

1שם +חתימה של מורשה החתימה  1שם +חתימה של מורשה החתימה    

_________________________ _______________________ 

1שם +חתימה של מורשה החתימה  2שם +חתימה של מורשה החתימה    
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 נספח א'  - נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד,
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 
 
 

 הנדון: ערבות מס. _____________

הליך מס' ב(, אשר נבחר כמציע הזוכה "המבקש/ים"חברת______________ )להלן: לבקשתה של  .1
 EDR)מערכת משולבת  XDRמכרז פומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת - 28/2021

אנו ערבים בזה "( ענבל -" ו"השירותים)להלן: " ואנומליה רשתית( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ"
אלף שקלים חדשים(, )להלן:  חמישיםש"ח  )במילים:  50,000ד לסך של  כלפיכם לסילוק כל סכום ע

( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים "סכום הקרן הנ"ל"
, בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש "הפרשי הצמדה למדד"( לצרכן כמפורט להלן )להלן:

 השירותים עבור ענבל.בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת 
 הקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: "סכום הערבות". .2
 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו:  .3

ידי הלשכה המרכזית -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על -א. "מדד המחירים לצרכן" 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.מדד המחירים  -ב. "המדד החדש" 
 מדד המחירים לצרכן המפורסם ביום פרסום המכרז. -ג ."המדד היסודי" 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת 
ום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכ

היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על 
 סכום הקרן הנ"ל.

ימים )במילים: שבעה ימים(  7אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל תוך  .4
תובתנו: רחוב _________, בעיר ______, לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכ

מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין 
בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום 

ערבות. לשם הסרת ספק, האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו עד מועד פקיעת ה
דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום 

 הערבות.
 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום _________, )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  .6

 ל פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.הדרישה ע
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

  
 בכבוד רב,                                        
 שם הבנק _____________________ 
 סניף ________________________ 
 מספר סניף ___________________ 

 
 ___________ תאריך:__

 חתימה של מורשי החתימה וחותמת הבנק:____________________
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 ליותנאדרישות טכניות/פונקציו –נספח ד' 

 ומערכת אנומליה רשתית( EDR)מערכת המשולבת  XDRבפלטפורמת  

 

מופיע באתר ענבל תחת  WORDנספח זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד )נוסח בקובץ  :הערה כללית

נותן  , כייצד מיושם ואיזה מודול/מוצרהמפורט בטבלה שלהלן יש לצרף הסבר לכל סעיףמסמכי ההליך(. 

 לדרישה. המענ

 

הטבלה יצורף תרשים ארכיטקטורת הפתרון והסבר לכל רכיב, כולל פונקציות שימומשו בהתאם  למילוי

 לדרישות

 

סיווג  פירוט הדרישה מס"ד
 הדרישה

מקיים/לא 
 מקיים 

מודול/מוצר  וםאופן הייש
 ליישום

    חובה EDRמערכת   .1

    חובה מערכת אנומליה רשתית  .2

3.  Retention  שמירת  –יום  30של

עומק הנתונים הנאגרים במערכת 

 לצורך ניתוח האירועים

    חובה

-ו Microsoftתמיכה בסביבת   .4

linux 

    חובה

5.  SandBox  ושינוי קבלת החלטות

לבדיקת קבצים  –אוטומטית 

ובים חשודים ובידודם ונית

כל קובץ שלא מוכר  .אוטומטית

ה , ההחלטSandbox –יבדק ב 

כיצד לטפל בקובץ תהיה דינמית 

ותלויה בתוצאות הבדיקה. כלומר 

יבצע   Sandboxב  Verdictזיהוי 

אוטומטית שינוי החלה במדיניות 

 .הניהול

תהיה יכולת להעלות ידנית קבצים 

 .SB –לבדיקה 

    חובה

יפיק דו"ח טכני מפורט עם  sb –ה   .6

החשדות והממצאים לקבלת 

 חוו"ד שניה. 

    חובה
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סיווג  פירוט הדרישה מס"ד
 הדרישה

מקיים/לא 
 מקיים 

מודול/מוצר  וםאופן הייש
 ליישום

 ML - Machineפונקציית   .7

learning –  תאפשר לימוד

התנהגותי של פעילות תחנת 

העבודה והמשתמשים בנושא 

 –טרנזקציות וסוגי קבצים נפוצים 

 יבוצע מקומית 

    חובה

8.  IOC's –  פרמטרים המדווחים ע"י

כמקור עברייני כמו:  גופים שונים

, כתובות מייל, IPכתובות 

Domains  וכד'. יבוצע דינמית ע"י

 .יצרן וגם יאפשר הזנה ידנית

    חובה

9.  Exploit  שלא על בסיס חתימה– 

תוכנות מפגעות שלא על בסיס 

 AVקבצי חתימה הידועים למנועי 

    חובה

10.  CVE -  הזיהוי  –חתימת תקשורת

 יתבצע שלא על בסיס חתימת

תקשורת ידועה, אלא על בסיס 

 .התנהגותי ומודיעיני

    חובה

מנועים  anti ransom - מנועי   .11

לאיתור תוכנות כופרה ברשת ענבל 

 ספק פירוט איזה מנועיםל –

    חובה

 –זיהוי חולשות אפליקטיביות   .12

סריקה של תחנות ושרתים לגילוי 

חולשות אפליקטיביות בתחנות 

 LINUX -עבודה, שרתים ו 

    ובהח

13.  Script protection –  ניתוח וזיהוי

 סקריפטים מסוכנים ופוגעניים.

    חובה

 אנומליה התנהגותית   .14

behavior analysis –  בחינה של

 חריגות בתעבורת הרשת

    חובה

של הפעילות  Time lineהצגה של   .15

ימים  30בתחנת העבודה למשך 

 )בין אם זדוני או לא(.

    חובה
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סיווג  פירוט הדרישה מס"ד
 הדרישה

מקיים/לא 
 מקיים 

מודול/מוצר  וםאופן הייש
 ליישום

 מקומית בנתק יכולת עבודה  .16

 onתקשורת חשוב לקבל יכולות 

premise  כדי לאתר כופרות

ותוכנות מזיקות ללא תקשורת 

 .מהארגון

    חובה

 –יכולות פורנזיקה מתקדמות   .17

יכולת לתחקור הרשת על בסיס 

מקורות שונים תוך ביצוע 

 .קורלציה

    חובה

קבלת החלטות גם ע"ב נתוני   .18

 Threat Intelligenceמודיעין 

Feed מחקר ומודיעין מוכר  מגוף

ומבוסס, לצורך העשרת חקירות 

 (.enrichment) ואירועים

    חובה

קבלת החלטות גם ע"ב דיווחי   .19

מודיעין שונים אודות מזהים 

פוגעניים כחלק מקבלת ההחלטות 

 במערכת.

    חובה

20.  AI –  Artificial intelligent - 

קבלת החלטות  –בינה מלאכותית 

 ת ומודולים נגועיםלגבי תוכנו

    חובה

21.  Policy  ,פרטני ברמת תחנה

 קבוצת תחנות, כלל הרשת והחרגה

בהתאמה, המערכת תאפשר 

תגובה אוטומטית בהתאם 

לחומרת הארוע וליעד הפגיעה 

 )תחנה, שרתים וכד'(

    חובה

 network –יכולת תחקור רשתי   .22

forensic  שלא על בסיס ארועים ,

 ידועים.

    חובה

לת "אנומליה אמיתית" ללא יכו  .23

 הזנת פרמטרים של נתוני הארגון.

    חובה



 מעודכןנוסח  – 28/2021הליך 

63 
 

סיווג  פירוט הדרישה מס"ד
 הדרישה

מקיים/לא 
 מקיים 

מודול/מוצר  וםאופן הייש
 ליישום

 API –ו  siemממשק למערכת   .24

למערכות נוספות, כדי לסנכרן את 

הנתונים עם מערכות אחרות, 

יאפשר ניתוח  SIEM –ממשק ל 

רועים וקורלציה בכלל מערכות יא

 .האבטחה

    חובה

25.  Policy  כללי לפעילות וממוקד

 .תלהחרגה מקומי

    חובה

לא  -חסימה שלא על בסיס מוכר   .26

על בסיס חתימות ידועות 

 המשמשות את מנועי האנטי וירוס

    חובה

יכולת לסריקת הרשת לזיהוי   .27

חריגות ואנומליה בתעבורת 

התקשורת, עפ"י חשיפות ידועות 

 ופעילות חריגה

    חובה

יכולת ניטור גם של תעבורה   .28

 מוצפנת

    חובה

 ,EDRהפונקציות ) ניהול של כל  .29

אנומליה רשתית וכד'( במערכת 

 ניהול מרכזית.

    חובה

המערכת תספק פתרון אחוד   .30

( לשתי (Visibilityונראות אחידה 

הפלטפורמות: עמדות קצה 

 ואנומליה רשתית EDRמבוססות 

    איכות

המערכת תספק יכולות תחקור   .31

 אחידות

    איכות 

אירועים ממשק המערכת תספק   .32

כך שכל האירועים הן של ה  אחיד,

– EDR יתקבלו  והן של האנומליה

 בלוג אחד ובקונסול מרכזי

    איכות

33.  Post infection –  זיהוי ותגובה

 לאחר הרצת קובץ

    איכות 

ה המערכת תספק תמיכ  .34

יבית במוצרים נוספים גרטטאינ

 של אותו יצרן 

    איכות
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סיווג  פירוט הדרישה מס"ד
 הדרישה

מקיים/לא 
 מקיים 

מודול/מוצר  וםאופן הייש
 ליישום

ידניים  Exclusionsיכולת יצירת   .35

מובנים  Exclusionsבתוספת ל 

מבית היצרן למניעת התנגשות עם 

 רכיבים רגישים בתחנת הקצה

    איכות

    איכות AVזיהוי עפ"י חתימות   .36

המערכת תספק פעולות תגובה   .37

מובנות אל מול מערכת ההגנה 

לתחנות הקצה ויכולת בניית 

 תגובות אוטומטיות לפי דרישה

    איכות

38.  EXPLOIT –  זיהוי חסימה של

ף או חולשת אפליקציה שלא תוק

 –( CVEעל בסיס חתימת רשת )

הזיהוי יתבצע  –חתימת תקשורת 

שלא על בסיס חתימת תקשורת 

ידועה, אלא על בסיס התנהגותי 

 ומודיעיני

    איכות

 :custom signatureניתן לבצע   .39

o  הזנת) SHA256 מזהה חד ערכי

של הקובץ( בזמן זיהוי, הקובץ 

 quarantine –יועבר ל 

o כולת לחסום הרצת י

 SHA256אפליקציה על בסיס 

והאפליקציה לא תרוץ )חסימה 

 על בסיס קובץ הרצה(

    איכות

למערכת תהיה יכולת לקבל באופן   .40

 ,Netflow) הפסיבי טלמטרי

sFlow IPFIX מציוד תקשורת )

 קיים בסקיילים גבוהים

    איכות

למערכת תהיה יכולת לזהות   .41

י אנומליה רשתית ישירות ממתג

 .Netflow –הקצה ב 

יכולות אנומליה ללא הוספת 

 in-lineרכיבים נוספים ברשת כמו 

 מהווה יתרון.

    איכות

" base lineעל המערכת לבצע "  .42

יש  –אוטומטי של למידת הארגון 

 לפרט לגבי תהליך זה.

    איכות
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סיווג  פירוט הדרישה מס"ד
 הדרישה

מקיים/לא 
 מקיים 

מודול/מוצר  וםאופן הייש
 ליישום

המערכת תספק זיהוי עבור   .43

network security: 

o C&C - שליטה ובקרה 

o DDOS 

o Lateral movement –  זיהוי

 תנועתיות בתוך רשת

o חריגה ממדיניות 

o  חריגה אנומלית מקווי היסוד

– baseline 

o Malware 

o Reconnaissance 

o יש לפרט יכולות נוספות 

    איכות

המערכת תפרט נתונים מפורטים   .44

יש לספק  –ברמת כל פרוטוקול 

 תכולה

    איכות

המערכת תאפשר לחפש באופן   .45

התקשורת גם  מלא בכלל רשומות

 אם לא זוהה אירוע חריג

    איכות

המערכת תספק יכולת תצוגה   .46

ויזואלית של קשרים בין קבוצות 

 ארגוניים Assetsשל 

    איכות

המערכת תספק ממשק ניהול   .47

 Geo Locationאחיד על בסיס 

    איכות
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 דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר –נספח ה' 

תקנות אבטחת )להלן: " 2017 -ות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"זלתקנ 15בהתאם לתקנה 

דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר  אחרההתקשרות למלא במשך כל תקופת  המציע הזוכהעל "(, מידע

 כמפורט להלן:

מצהיר ומתחייב בשמו ו/או בשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן השירותים עפ"י הסכם זה,  המציע

 :כדלקמן

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, מקיימים  הוא .1

 1981 –וימשיכו לקיים במהלך כל תקופת ההתקשרות, את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

 –"( ותקנותיו, ובפרט את הוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז החוק)להלן: "

( הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, הוראות והנחיות של "התקנות"ן: )להל 2017

בהתאם ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייבר, ככל שיינתנו מעת לעת וזאת 

ולעמוד בכל רכיבי מפרט  לדרישות רגולטוריות הרלוונטיות למתן השירותים נשוא הסכם זה

  ' להסכם ההתקשרות(ד)נספח  ות והתחייבויות בנושא אבטחת מידעהדרישות על פי מפרט דריש

 .("מפרט הדרישות וההתחייבויות" )להלן:

במפרט  כמפורטאינו מקיים את כל דרישות אבטחת המידע  המציעונכון לחתימת הסכם זה,  היה .2

לפעול להשלמת הדרוש באופן שיעמוד בכלל הדרישות  המציע, מתחייב הדרישות וההתחייבויות

כאמור ולהודיע בכתב לממונה על אבטחת מידע בענבל כי הוא עומד בכל הדרישות של מפרט 

מיום קבלת הסכם חתום על ידי מורשה החתימה  חודשים 6הדרישות וההתחייבויות, וזאת תוך 

מדרישות אבטחת  ולא עמד באיז המציע. ככל שהממונה על אבטחת מידע בענבל יקבע כי בענבל

 נקיטת פעולות ככל שתראה לנכון ואף על הפסקת על למציעשאית להודיע תהיה ר, ענבל המידע

בעניין זה כלפי ענבל ו/או  ו/או תביעה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ולמציע המציע,ההתקשרות עם 

 מי מטעמה.

, אשר יעמוד בקשר עם הממונה המציעמטעם איש קשר אשר יהיה אחראי לאבטחת המידע  לקבוע .3

ענבל לצורך תיאום ויישום כלל ההנחיות נשוא דרישות אבטחת המידע בקשר על אבטחת המידע ב

 למתן השירותים נשוא הסכם זה.

למנוע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השירותים ממי שאינו מוסמך לעיין  .4

 .בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות

 ממוחשבת, בין פיזיים ובין אגורים במערכת מידעחומרים ו/או בנתונים ו/או בבשימוש  לעשות .5

 אך ורק( "המידע"שיגיעו אליו במסגרת מתן השירותים עפ"י הסכם זה  )להלן ביחד:  כלשהי,
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יהא אחראי בלעדית  המציעבהתאם להרשאת השימוש של ענבל. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, 

 . המציעע"י מורשי הגישה מטעמו במידע של ענבל שנאגר אצל  לשימוש שייעשה על ידו ו/או

 לא להעביר כל מידע לצד ג' כלשהו ללא הסכמת ענבל מראש ובכתב. .6

לאבטחת כל מידע שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולהיות אחראי  לדאוג .7

דוחות, תכתובות, נתונים אישיים,  כלפי ענבל על כל המידע המועבר אליו או דרכו, לרבות: חוות דעת,

 דוא"ל, קבצים, מסמכים וכו' עפ"י הנחיות שיועברו ע"י ענבל.

. ענבל תהא רשאית לבקש ולקבל טחה מעודכנים וזמינים לעובדי המציעולקיים נהלי אב לקבוע .8

 בכל עת עותק מנהלים אלו. מהמציע

ות אופן ביצוע חובותיו לפי ממונה על אבטחת מידע בענבל על אודל, אחת לשנה לפחות, לדווח .9

 זה. תקנות והסכםה

הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתה הראשונה בכתב תקופת ההתקשרות על פי עם סיום  .10

ברשותו  שיימצא באותה עתשל ענבל, לפי המוקדם, ובכפוף להוראות כל דין, למחוק את כל המידע 

ימים לאחר סיום תקופת ההתקשרות,  7ולהמציא לענבל, עד  לצורך מתן השירותים המציעשל 

ביצוע פעולות מחיקה, ביעור והשמדה של כל המידע שהגיע את המאמת חתום ומאושר כדין תצהיר 

, תה ענבל אחרת ובהתאם להנחיותיה, ובכל מקרה, וזולת אם הוראליו במסגרת ההתקשרות עמו

במהלך מתן השירותים נדרש לקיים  שהמציע תפחת מזורמת אבטחת המידע של המידע כאמור לא 

 לענבל.   

 לכתובת: דוא"לבאמצעות משלוח למנהל אבטחת המידע של ענבל, באופן מיידי להודיע  .11

cyber_security@inbal.co.il  :אירוע/חשד לאירוע סייבר/אבטחת על כל  9779287-03ו/או טלפון

מורשים לגורמים שאינם  בקשר לביצוע הסכם זהמידע ה ו/או דליפת  לחשיפתמידע שבו קיים חשד 

 .ולשתף פעולה עם נציגי ענבל

)בחצריו ו/או  המציע אצל לערוך, ימי עבודה לפחות 3 מראש של בהודעה עת בכל, רשאית תהא ענבל .12

 בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע והגנת סייבר, שמירת סודיות

ופרטיות הנוגעים לביצוע ההתחייבויות על פי האמור בהסכם זה. אם במסגרת הביקורת והבקרות 

בלוח זמנים  , על חשבונו,לתקן את הליקויים שנמצאו המציעהנ"ל, יימצאו ליקויים, מתחייב 

, מידע בענבלהאבטחת על ממונה הקבע ע"י ירמת החומרה של הליקוי ואשר ישייקבע בהתאם ל

 . כך בכתב לממונה אבטחת המידע בענבלולהודיע על 

בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  יסודיזה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף  סעיף .13

 .ההסכם
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 מפרט דרישות אבטחת מידעלהלן  .14

 המציע ימלא את השאלון להלן ויצרפו להצעתו

 דרישה #
באופן האם מתקיים 

 סמן בעיגול ?מלא

נא  א'במידה וסומן 'ל

 לפרט

המציע, בכלל המחשבים של   .1
מותקנת מערכת הפעלה עם 

 רישוי חוקי
  לא /כן 

, המציעכלל המחשבים של   .2
חודש ימים -מעודכנים אחת ל

בכל עדכוני אבטחת המידע 
ואין מחשבים בכרסאות לא 

 נתמכות

  לא /כן 

וירוס -תוכנת האנטי  .3
המותקנת על כלל המחשבים 

 בעלת רישוי חוקי המציעשל 
  לא /כן 

וירוס -תוכנת האנטי  .4
המותקנת בכלל המחשבים 

, מוגדרת להתעדכן המציעשל 
 ברמה שבועית

  לא /כן 

הגישה מהרשת והמחשבים   .5
אל רשת האינטרנט  המציעשל 

 FWמופרדת באמצעות מנגון 
 )חומת אש( ייעודי

  לא /כן 

הגישה מרחוק למערכות נותן   .6
השירותים ולמידע של ענבל, 

ות הזדהות חזקה היא באמצע
הכוללת לכל הפחות שניים 
מתוך שלושת מנגנוני 

 ההזדהות הבאים:
 סיסמה קבועה .1
 סיסמה משתנה או טוקן פיזי .2
 זיהוי ביומטרי .3

יש לציין אילו בשימוש )נא 
 להקיף בעיגול(.

  לא /כן 

7.  
 
 
 

על החשבון היעודי אצל 
חלה מדיניות  מציעה

 סיסמאות כדלקמן לפחות:
 תווים לפחות. 8 .א
כבות של אותיות, מור .ב

 מספרים ותוים מיוחדים
הסיסמא לא תכיל  .א

 תווים עוקבים
 וכד'. abc, 123כמו 

החלפת סיסמא אחת  .ב
 חודשים. 3 –ל 

תשמר היסטוריה של  .ג
 סיסמאות. 10

  לא /כן 
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 דרישה #
באופן האם מתקיים 

 סמן בעיגול ?מלא

נא  א'במידה וסומן 'ל

 לפרט

הסרת הרשאות לעובדים   .8
 שעזבו

  לא /כן 

רת שומר מסך לנעילה הגד  .9
של חוסר  דקות 15אחרי 
 פעילות

  לא /כן 

, המציעהמחשבים של  בכלל  .10
מופעל מנגנון סינון גלישה 

 באינטרנט
  לא /כן 

בכלל מכשירי הסלולר של   .11
בעלי גישה לדואר  המציע

האלקטרוני, מותקנת מערכת 
הפעלה מקורית של היצרן 

 ואינה פרוצה

  לא /כן 

בכלל מכשירי הסלולר של   .12
בעלי גישה לדואר  המציע

אלקטרוני, מותקנת תכנת 
 וירוס-אנטי

  לא / כן

וירוס ע"ג כלל -תכנת האנטי  .13
המציע מכשירי הסלולר של 

בעלי גישה לדואר אלקטרוני, 
 מעודכנת ברמה שבועית

  לא /כן 

כלל מכשירי הסלולר של   .14
בעלי גישה לדואר המציע, נ

אלקטרוני נעולים באחת 
מהדרכים הבאות: סיסמה, 

 טביעת אצבע או קוד חזותי

  לא /כן 

תחם קיימת בקרת כניסה למ  .15
הפיזי בו מצויים מחשבי 

 .המציעהעבודה של 
 יש לציין את סוג הבקרה:

 

  לא /כן 

קיימת בקרת כניסה לכלל   .16
מתחמי התקשורת והשרתים 

 .המציעשל 
 יש לציין את סוג הבקרה:

 

  לא /כן 

כלל אמצעי הזיכרון הניידים   .17
עושה בהם  המציעאשר 

שימוש, מוצפנים ומוגנים 
 בסיסמה

  לא /כן 

המחשבים הניידים  כלל  .18
עושה בהם שימוש המציע ש

הינם בעלי דיסק קשיח מוצפן 
 ומוגן בסיסמה

  לא /כן 

מידע רגיש המאוחסן בענן )גם   .19
 מוצפן -לגיבוי( 

  לא /כן 



 מעודכןנוסח  – 28/2021הליך 

70 
 

 דרישה #
באופן האם מתקיים 

 סמן בעיגול ?מלא

נא  א'במידה וסומן 'ל

 לפרט

פירט בכתב ומקיים  המציע  .20
נוהל או הוראה המנחה לעדכן 
את ענבל בכל אירוע או חשד 
לאירוע דלף מידע או אירוע 

 12-יאוחר מ אבטחת מידע, לא
 שעות מרגע זיהוי האירוע

  לא /כן 

מידע ישן נמחק משרתי   .21
 החברה

  כן/לא

פירט בכתב ומקיים  המציע  .22
נוהל או הוראה המנחה לקבל 
מענבל אישור בכתב, לפני 
העברה או שיתוף מידע של 
ענבל עם גורם צד ג' )לרבות 
שירותי אחסון, גיבוי, ענן 

 ואחרים(

  לא /כן 

 ורשי גישה ומעלה למידע של ענבלמ 10כאשר יש 
פירט בכתב ומקיים  המציע  .23

 את הנהלים הבאים:
 נוהל גישה ותפעול מידע .1
נוהל אבטחה פיזית  .2

 וסביבתית
 נוהל סינון וגיוס עובדים .3
נוהל מודעות והדרכת  .4

 עובדים
 ביצוע הדרכת עובדים .5

 לא /כן. 1
 לא /כן . 2
 לא /כן . 3
 לא /כן . 4
 כן/לא. 5

 

ת הנהלים מתקף א המציע  .24
לכל  16המפורטים בסעיף 

 חודשים 24-הפחות אחת ל
  לא /כן 

מבצע סקר הרשאות  המציע  .25
גישה לשרת הקבצים, לכל 

 חודשים 12-הפחות אחת ל
  לא /כן 

מבצע סקר סיכוני  המציע  .26
אבטחת מידע לכל הפחות 

 חודשים 24-אחת ל
  לא /כן 

מתבצע סקר אבטחת מידע   .27
 ומבדקי חוסן  תקופתיים

  לא / כן

  לא /כן  עמידה בחוק הגנת הפרטיות  .28
שומר נתיב בקרה )לוג(  המציע  .29

המתעד את כל ניסיונות 
הגישה )המוצלחים 

 והכושלים( למידע של ענבל

  לא /כן 

מבצע בקרה על נתיב  המציע  .30
, 22הבקרה המפורט בסעיף 
 12-לכל הפחות אחת ל

 חודשים

  לא /כן 
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 דרישה #
באופן האם מתקיים 

 סמן בעיגול ?מלא

נא  א'במידה וסומן 'ל

 לפרט

הגדיר ומקבל התראות  המציע  .31
גישה בלתי מורשית  בגין

או למערכות \לרשת המחשב ו
 או למידע של ענבל\המידע ו

  לא /כן 

הגדיר ומקבל התראות  המציע  .32
בגין חשד להדבקות או 
התפשטות קוד עוין באחד או 

 יותר ממחשבי העבודה 

  לא /כן 

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע 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, מורשה 

חתימה מטעם המציע,  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים 

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

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך

 


