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

 .לביטוח בע"מ
. 

 2022מאי 
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 כללי – 1 פרק .1

 כללי .1.1

 מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה(, "המזמינה"ו/או  "ענבל"חברה לביטוח בע"מ )להלן:  ענבל 1.1.1

ענבל מספקת  פעילויות. במגוון ישראל ממשלת של ביצועית כזרוע המשמשת ישראל ממשלת של

 פלטפורמה מינהלית עבור משרדי הממשלה השונים לצורך ביצוע הפעילות שלעיל.

נעשה באמצעות מערכת ממוחשבת אשר פרטיה  המדינה מטעם המכהנים הדירקטוריוניםאיוש  1.1.2

לצורך תחזוקת מערכת זו,  מופיעים תחת הפרק "המצב הקיים" במפרט הטכני במסמכי הליך זה.

 זה.כאמור במפרט הטכני ובאמנת השירות, ענבל מפרסמת מכרז פומבי 

זה  גורם המקיים את תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז מוזמן להגיש הצעה במסגרת מכרז כל 1.1.3

 להענקת השירותים.

שלבי, שבו הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת, שתיפתח רק -המכרז ייערך במתכונת של מכרז דו 1.1.4

ובסך ההתאמה  ובתנאי שהמציע עמד בכל תנאי הסף לאחר סיום הבדיקה של יתר חלקי ההצעה,

 הקבוע במסמכי המכרז. האיכותי

 הינם: המשקולות שנקבעו  – איכות/עלות יחס 1.1.5

 60% – איכות

 40% – עלות

או לרכוש  וההסכםעורך המכרז אינו מתחייב לרכוש מהזוכה במכרז את כל השירותים מושא המכרז  1.1.6

ממנו שירותים בהיקף כלשהו, ואינו מתחייב לכל תכיפות או רציפות ברכישת השירותים. היקפם של 

המקצועי, ובכפוף  אלו ייקבע מעת לעת בהתאם לצרכיו המשתנים של עורך המכרז, על פי שיקול דעתו

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

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

 הגדרות .1.2

 זו: בהזמנה מרכזיים מונחים להלן 

מטעמה לצורך או כל מי שימונה ו/סמנכ"ל מערכות מידע בענבל  אחראי מטעם ענבל על ביצוע ההסכם

 ביצוע הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה;

 דוא"ל כתובת עו"ד מור מלכה, אגף רכש ומכרזים ב אחראי מטעם ענבל על ההליך

  @inbal.co.il2022-M10 

 מדינת ישראל; המדינה

זוכה לבין ענבל, על פי האמור מציע הההסכם שיחתם בין ה תקשרותההסכם ה

 במכרז זה.

 הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה. הצעה

 .רשות החברות הממשלתיות הרשות

בפרק  פקו על ידי המציע הזוכה, כמפורטשיסו מכלול השירותים השירותים המבוקשים

 ;הליךל 2 -ו 1ובהתאם לאמור בנספחים  הז ליךלה 2

mailto:M10-2022@inbal.co.il
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 המכרזים של ענבל;ועדת  ועדת מכרזים

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה; מסמכי המכרז

מציע אשר הוריד את טפסי ההליך מאתר האינטרנט של ענבל:  מציע

WWW.INBAL.CO.IL  :והגיש הצעה בכתב למזמינה )להלן

"( וביכולתו לתת באופן אישי את השירותים ההצעה"

 המבוקשים;

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

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

מיום פתיחת המערכת להגשת מועמדות ועד חודש ימים לאחר  תהליך פעיל של נבחרת דירקטורים 

 מועד שליחת מכתבי זכייה/דחייה למועמדים )מועד הערעורים(. 

 המכרז לעריכת הזמנים לוח .1.3

 מועד הפעילות

 2022מאי, ב 30יום ב',  מועד פרסום ההליך

  2022יוני, ב 9יום ה',  מועד אחרון לשאלות הבהרה

 ההצעותמועד אחרון להגשת 

)הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא 

 יבחנו במסגרת ההליך(

 13:00 עד השעה, 2022ביוני,  26א', יום 

 תוקף ההצעה
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. למזמינה אופציה  180

 ימים נוספים.  90 -להארכת תוקף ההצעה ב

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

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

 תקופת ההתקשרות .1.4

מועד חתימת מ החלחודשים(  36) שנים שלושלמשך ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה  תקופת 1.4.1

 (. "תקופת ההתקשרות")להלן: ע"י ענבל ההסכם 

 ההתקשרות תקופת את להאריך ולצרכיה, הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף רשאית, תהיה בלבד ענבל 1.4.2

( ההתקשרות המוארכת" "תקופות)להלן:  ןאו חלק ןחודשים(, כול 72שנים נוספות ) 6עד  של לתקופה

 וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות המקורית. 

 30תן הודעה מראש למציע הזוכה, לפחות מימוש זכות הברירה כאמור בסעיף זה, ייעשה באמצעות מ 1.4.3

 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות ובכפוף להוראות הסכם ההתקשרות בנושא זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי לענבל הזכות להביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום, הן  1.4.4

מוק, ובתנאי שניתנה בתקופת ההתקשרות והן בתקופות ההארכה מכל סיבה שהיא וללא צורך בכל ני

 ימים בכתב ומראש. 30על כך הודעה מוקדמת של 

http://www.inbal.co.il/
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 פרסום מסמכי המכרז ועדכונים שוטפים .1.5

 ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה "מכרזים". יתלשונ תחת ענבל באתר יפורסמו מכרזה מסמכי 1.5.1

 ענבל את משפטית יחייבו ענבל באתר שיפורסמו השינויים רק המכרז, במסגרת תיקונים ו/או הבהרות

 המציעים. ואת

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

 יגיש שלא מציע המציע. את משפטית יחייבו אשר והעדכונים ההבהרות השינויים, בדבר שוטף באופן

 להיפסל. הצעתו ולהעל פורסמו, ואכן במידה ולעדכונים, להבהרות לשינויים, בהתאם הצעתו את

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.6

 עדכונים, ו/או הבהרות ו/או השלמות בקשת בדבר עהמצי מול אל המזמינה של תכתובת כל ההצעה, הגשת לאחר

 על ".המציע פרטי" 1 סעיף א', בנספח צוינה אשר המציע של הדוא"ל כתובת פי על תעשנה תהיינה, וכאשר אם

 ההצעה. במסגרת הוגשו אשר אחרים או אלו פרטים שונו באם המזמינה את לעדכן חובהה חלה המציע

 אשת הקשר .1.7

 בכתב תעשה זה הליך במסגרת פנייה כלעו"ד מור מלכה.  - זה למכרז הקשור בכל המזמינה עםמט הקשר אשת

 . )על המציע החובה לוודא שהפנייה הגיעה ליעד המבוקש(.inbal.co.il-M10@2022 לכתובת הדוא"ל:  בלבד

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.8

 .2022 ,ביוני 9 ,ה' ליום עד וזאת לעיל כאמור הקשר לאשת בלבד בכתב תוגשנה המציעים שאלות 1.8.1

 לשונית תחת ענבל באתר הבהרות במכתב במרוכז יפורסמו ההבהרה לשאלות המזמינה תשובות

  "מכרזים".

 ע"י ייערכו אשר תשובה ו/או תוספת ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או שינו ו/או הבהרה שרק בזאת מובהר 1.8.2

  והמציעים. ענבל את יחייבו בכתב ענבל

 ההצעות הגשת .1.9

)מעטפה אחת להצעה הכללית ומעטפה  בשתי מעטפות סגורותלהגיש את ההצעות, כמוגדר להלן,  יש 1.9.1

כמפורט בהרחבה  שלישית, מעטפה -אשר יוכנסו למעטפה נוספת נספח ב'(,  -נפרדת להצעה הכספית

 להלן. יש להקפיד על הוראות ההגשה כנדרש.  5בפרק 

לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב  במסירה ידנית בלבדתוגש  ההצעה 1.9.2

)למעט ערבי חג, חגים וימי  16:00 - 08:00ה' בין השעות -שדה התעופה, בימים א' ייתקר, 3הערבה 

"המועד האחרון להגשת )להלן:  בדיוק 0031:בשעה , 2202 ,יוניב 26, 'א מיוםהמועד(, לא יאוחר  חול

 (. ההצעות"

מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מכרז פומבי ל - 10/2022"הליך מס' על המעטפה השלישית יש לציין:  1.9.3

עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של  ניהול ממוחשבתמערכת 

 "."ד מור מלכהלידי עו - רשות החברות הממשלתיות

מטעמו ימלא את  מוסר ההצעההגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי  במעמד 1.9.4

( על גבי חתימת המוסרו מספר ת.ז. של המוסר, שם המוסרהפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה )

 טופס הגשת הצעה מובנה שייתן לו המאבטח בבית ענבל. 

mailto:M10-2022@inbal.co.il
mailto:M10-2022@inbal.co.il
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לוודא כי קיבל לידיו אישור על הגשת  באחריות המציעבמעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים,  1.9.5

 שור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים )טופס ורוד( ישודך למעטפה. ההצעה )טופס לבן( וכי העתק מאי

 ולא תתקבלנה לא ההצעות, שתלהג האחרון למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש 1.9.6

 )להלן: 1993-התשנ"ג המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תדונה

 המציעים לערעור. ניתנת אינה בהגשתה איחור בשל הצעה פסילת סוגיית כי להדגיש נבקש (."התקנות"

 הפעלת עם בקשר שהוא, וסוג מין מכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כל מלהעלות מנועים יהיו

 כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה ו/או זה בעניין ענבל של סמכויותיה

  ההצעה תוקף .1.10

 הארכת על תודיע ענבל אם נוספים ימים 90 או ההצעות, להגשת וןהאחר מהמועד יום 180 הינו ההצעה תוקף

 המועד.

 ההתקשרות לביצוע ערבות .1.11

הזוכה  המציע ימציא זכייתו, ומימוש ההתקשרות הסכם לחתימת וכתנאי זה, במכרז הזוכה בחירת עם 1.11.1

מותנת "ח שתהא אוטונומית ובלתי ש 15,000, מאת מוסד בנקאי ישראלי בסך של ביצוע ערבותלענבל 

 . תוזאת עד תום תקופת ההתקשרו רותלהבטחת התחייבויותיו על פי הסכם ההתקש

 . ההתקשרות הסכםל א'נספח כ פתהביצוע מצור תנוסח ערבו 1.11.2

 המציע הפר בו מצב בהתקיים חלקה, או כולה ,זו ערבות חילוט על להורות רשאית תהיה המזמינה 1.11.3

 במכרז בעקיפין או במישרין הכלולה אחרת הוראה כל או הדין ההסכם, המכרז, הוראות את הזוכה

 מטעמה. מי או ענבל מהוראות הוראה של מילוי אי או חריגה או הפרה לרבות זה,

 התמורה .1.12

 שהגיש, המחיר להצעת בהתאם תמורה הזוכה למציע תשולם המפורטים, השירותים מכלול ביצוע עבור

 ההליך. למסמכי 'ב נספח גבי על מולאשת

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.13

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

 ו/או מערכתיתהמכרז, להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית ו/או 

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

הניקוד  בעלתלב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  בשים 1.13.2

הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בחוזה לקבלת 

השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את 

הליכי המכרז, ואף לפרסם מכרז חדש וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, וכל זאת בכפוף לכך שקיימת 

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

הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם לדעת ועדת  למען 1.13.3

המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה על פי דרישות 

 מסמכי ההליך, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. 
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דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה  תהא רשאית, לפי שיקול המזמינה 1.13.4

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 

ציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המ

 יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. 

, כי בכל מקרה המזמינה אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי שיקול דעתה יובהר 1.13.5

 הבלעדי וצרכיה. 

חירת הזוכה לפנות לגורמים מוסמכים תהיה רשאית בכל שלב משלבי המכרז ולאחר ב המזמינה 1.13.6

במדינה ו/או לכל גורם רלוונטי אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי לצורך קבלת אישור להתקנת המערכת 

 ., ותפעל בהתאם להנחיית גורמים אלוהמוצעת בענבל

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.14

 . למתן השירותים המבוקשים אחד זוכה מציע עם להתקשר המזמינה בכוונת 1.14.1

ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי המזמינה, אשר תהיה רשאית, להיעזר ביועצים  בדיקת 1.14.2

 ומומחים מקצועיים פנימיים או חיצוניים מטעמה לשם כך. 

בהתאם  יקבעאף האמור לעיל, המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר  על 1.14.3

מספר  אתרת לעצמה את הזכות להגדיל לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד. המזמינה שומ

 המציעים הזוכים או לשנות את אופן בחירתם. 

 של הצרכים גידול בשל אם, זוכה מבלי לגרוע מן האמור, ככל שיעלה הצורך )אם בשל פרישת מציע 1.14.4

למציע שהשתתף בהליך, עמד  לפנות הזכות תהא שמורה למזמינה(, אחרת סיבה מכל ואם המזמינה

. המבוקשים השירותים למתן עמו להתקשר מנת על וזאת, הזוכה כמציע וכרזבתנאי הסף ולא ה

 המציע אל המזמינה תפנה אלו במקרים כי יובהר. המציע להסכמת בכפוף תעשה כאמור התקשרות

בהליך, וזאת בתקופה של עד שנתיים ממועד  זכו שלא המציעים מבין ביותר הגבוה במקום שדורג

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

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

 .צרכיה ובהתאם לכל דין לשיקול דעתה הבלעדי, לפי
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 המבוקשים השירותים הגדרת – 2 פרק .2

 נספח טכני, מפרט – 1 נספח :הבאים בנספחיםו הליךה במסמכי כהגדרתם הינם המבוקשים השירותים הגדרת 2.1

 ההתקשרות. הסכם -ג' ונספח השירות אמנת – 2

 :כי התחזוקה מחולקת לשתי קטגוריות משנהמובהר הן לעניין הצעת המחיר והן לעניין מתן השירותים  2.2

לטיפול שוטף במערכת. מבלי להתחייב לכמות שעות התחזוקה תחזוקה זו הינה  - תחזוקה שוטפת 2.2.1

אשר יכול ויעמדו על מספר נמוך או גבוה יותר ולידיעה בלבד המזמינה מבהירה כי על פי ניסיון העבר 

 .שעות תחזוקת מערכת בחודש 5 -הממוצע החודשי לתחזוקה שוטפת עשוי לעמוד על כ

 נבחרת דירקטורים ם תהליך שלמתקייכאשר  - דירקטוריםהנבחרת  פעיל שלתהליך תחזוקה ב 2.2.2

. מבלי להתחייב לכמות שעות התחזוקה אשר יכול (חודשים 3 -תקופה של כ )אורכו בד"כ עומד על

ויעמדו על מספר נמוך או גבוה יותר ולידיעה בלבד המזמינה מבהירה כי על פי ניסיון העבר הממוצע 

 שעות תחזוקת מערכת. 220 -לעמוד על כצפוי  כאמור נבחרתניהול של החודשי לתחזוקה בזמן 

a.  משתי הקטגוריות  באחתתתבצע בהתאם לצרכי המזמינה והתמורה הרלוונטית בגינה, יובהר, התחזוקה

 .ר תחזוקה שוטפת ולהיפךובהתקיים תחזוקת מערכת דירקטורים המזמינה לא תשלם עבהמפורטות לעיל. 

מספר פעמים בשנה או פעם אחת בכמה שנים או לא תקיים ינבחרת דירקטורים יכול ותהליך הפעלה של  2.3

 תקופת ההתקשרות.  בת לקיום נבחרת דירקטורים משך כללהתקיים כלל והמזמינה אינה מתחיי

 תנאי סף  – 3פרק  .3

 בכל תנאי הסף באופן מצטבר, במועד האחרון להגשת ההצעות: העומד בעצמורשאי להציע הצעה רק מציע 

 תנאי סף מנהליים 3.1

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

 .1975-התשל"ו מוסף,

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  -ניהול ספרים כדין  3.1.2

 "( כמפורט להלן:חוק עסקאות גופים ציבורייםציבוריים, תשל"ו )להלן: "
 אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: - ווחפנקסים ודי 3.1.2.1

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

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

 ; "חוק מס ערך מוסף"( או שהוא פטור מלנהלם; -הכנסה" ו

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

עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. על אישור כאמור להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת 

 ההצעה.
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תצהיר בכתב של המציע עצמו בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק  - קיום דיני עבודה 3.1.2.2

)להלן:  1991-סור העסקה שלא כדין והבטחת תנאם הוגנים(, התשנ"אעובדים זרים )אי

)להלן: "חוק שכר מינימום"(.  1987-"חוק עובדים זרים"( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

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

כי במועד הגשת ההצעה חלפה  -בירות כאמור שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי ע

תצהיר בכתב של המציע בדבר היעדר הרשעות ו שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

ם הוגנים(, יבעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנא

לחוק  9וכן בדבר קיום הוראות סעיף  1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

 .1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 עצמו של המציע תנאי סף מקצועיים 3.2

 .PHPבשפת  שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בפיתוח 5המציע בעל ניסיון של לפחות  3.2.1

עד המועד  שהסתיימו PHPפרוייקטי פיתוח בשפת  3המציע ביצע לפחות בחמש השנים האחרונות  3.2.2

 האחרון להגשת ההצעות. 

 תנאי סף לראש הצוות המוצע על ידי המציע 3.3

 PHP שפתבפרויקטי פיתוח  3לקח חלק בלפחות ביצע או המציע יציג ראש צוות מומחה בפיתוח אשר 

 .ואשר יספק את השירותים בפועל מטעם המציע עד המועד האחרון להגשת ההצעות שהסתיימו

 על ידי המציעתנאי סף לאיש צוות המוצע  3.4

 אחד פיתוחהמציע יציג לפחות איש צוות אחד )בנוסף לראש הצוות( אשר ביצע או לקח חלק בלפחות פרויקט 

אשר יספק את השירותים ת ועד המועד האחרון להגשת ההצעו םיסתיבחמש שנים האחרונות שה PHPבשפת 

 .בפועל מטעם המציע

יילקחו  תיימו עד המועד האחרון להגשת ההצעות לאכלומר פרויקטים שלא הס –שטרם הסתיימו פרויקטים  3.5

  בחשבון לצורך עמידה בתנאי הסף של המציע, ראש הצוות ושל איש הצוות המוצע.

 שעות פיתוח לפחות. 500של  PHPבמכרז זה: פיתוח בפועל בשפת  PHPפרויקט פיתוח בשפת  3.6

 

 התמורה – 4פרק  .4

המוצעת על ידו למתן השירותים המבוקשים  המחיר הצעתשל  קובץ אקסל ב'נספח על המציע למלא על גבי  4.1

 .במכרז

 ים דלהלן:בהתמורה בגין השירותים כאמור תהיה מבוססת על הצעת המחיר של המציע הזוכה, עבור הרכי 4.2

ישולם לפי ביצוע ) שעות לשנה 300 – עבור שו"שים, עדכוני יצרן ועבודות נוספות שעת עבודהעלות  4.3.1

י, שהוגדר כאמור מיועד לצורך חישוב התמחירי של רכיב זה בהליך המכרזהיקף שעות העבודה בפועל, 

 .(מזמינה אינה מתחייבת לעשות שימוש בהיקף שעות זה או אחר.ה
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בהצעת המחיר  –נבחרת דירקטורים קיומו של תהליך פעיל של מחיר לחודש תחזוקה שוטפת ללא  4.3.2

 , היקף חודשי עבודה כאמור מיועד חודשי עבודה 14 -חודש שיוצע על ידי המציע בליוכפל המחיר 

  חישוב התמחירי של רכיב זה בהליך המכרזי. לצורך

בהצעת המחיר יחושב  – של נבחרת דירקטורים מחיר לחודש תחזוקת מערכת בהתקיים תהליך פעיל 4.3.3

אוטומטית רכיב זה לאחר הכפלת המחיר לחודש תחזוקה שוטפת ללא קיומו של תהליך פעיל של 

 . 5-שיציע המציע בנבחרת דירקטורים 

"הצעת )להלן: באתר ענבל בנפרד ממסמכי המכרז(  כקובץ אקסלהמחיר )נספח ב' מצורף הצעת  – ב' נספח 4.3

 (.המחיר"

ת המציע בין ו, תהיה סופית ומוחלטת ותכלול את כל הוצא, כפי שתוצג בהצעתו של המציעהצעת המחיר 4.4

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

 עסקים ימי 30 )היינו, "30 + "שוטף בתנאי ויבוצע התמורה חשבון על התשלומים כל ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 4.5

 המטלה ביצוע לאחר כאמור(, ענבל של ואישורה לבדיקתה כדין מס חשבונית או חשבון הוגשו בו מהמועד

 מכרז.ה מסמכי הוראות לפי הספק של התחייבויותיו לביצוע ובהתאם הרלוונטית,

מוצהר ומובהר בזאת, כי התמורה כוללת את העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות לעבודת הספק וצוות  4.6

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

 כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו בתוספת מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל תשלום.  4.7

 משרד הוצאות אש״ל, נסיעות, זמן נסיעות, לרבות נוסף תשלום בכל תישא לא המזמינה ספק, כל הסר למען 4.8

 וכיוצ״ב.

השירותים המוצרים והתמורה מהווה את התמורה המלאה, היחידה, הסופית והמוחלטת לספק עבור אספקת  4.9

וללת את כל על ידיו וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי ההסכם ומסמכי ההזמנה. מובהר בזאת, כי התמורה כ

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, 

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

הכרוכות באספקת השירותים ו/או ביצוע יתר התחייבויותיו של הספק בהתאם להוראות הסכם זה, ולא 

בזאת כי  מובהריתווספו לתמורה תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכן סוג ומין שהם, לרבות הפרשי הצמדה. 

רותים, לקבלת מודולים ו/או פיצ'רים ו/או שירותים נוספים לענבל תהא אופציה להרחבה של המערכת והשי

הקשורים לשירותים המבוקשים נשוא הליך זה. אפיון מודול ו/או פיצ'ר ו/או שירות כאמור ותמחורו יבוצעו 

 דורש לא אשר מטעמו ג' צד ו/או הספק אצל קיים )פיצ'ר( במוצר שמדובר ככל באמצעות מו"מ בין הצדדים.

 תעריףב  דרישתה, לפי לענבל, המודול/פיצ'ר את לספק מתחייב הספק - ענבל במערכת מעתוהט לצורך אפיון

 בהטמעתו הכרוכים השירותים כלל עבור הצדדים בין למו"מ ובכפוף עת באותה זה למוצר הקבוע ןהיצר

 .והטמעה( תחזוקה )רישוי, בו ובשימוש

עת, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה,  ענבל )ו/או מי מטעמה( תהא רשאית לפקח, להשגיח ולבדוק בכל 4.10

על ביצוע השירותים ועל קיום התחייבויותיו של הספק וצוות הספק על פי ההסכם, ובכלל זה לדרוש מהספק 

לנקוט בכל הצעדים הדרושים לצורך אספקת השירותים וקיום ההתחייבויות לפי מסמכי המכרז והסכם זה, 
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בכל הצעדים הדרושים מיד עם דרישתה הראשונה של ענבל על מנת במלואן ובמועדן, והספק מתחייב לנקוט 

 לאפשר לענבל לממש את זכותה על פי סעיף זה.

למניעת ספק, מובהר בזאת כי אין ולא יהא בזכות הפיקוח האמורה של ענבל, במימושה או באי מימושה, ו/או  4.11

פק, כדי לשחרר את הספק הוראתה בכל עניין הקשור עם צוות הספק, לרבות החלפת מי מבין צוות הס

מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ולא יהא בכך כדי להטיל על ענבל )ו/או מי 

 מטעמה( אחריות כלשהי. 
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 אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה –שלבי בחינת ההצעות  – 5פרק  .5

 הנדרשים המסמכים את הגישו אשרההצעה הזוכה במכרז תיבחר על ידי ועדת המכרזים של ענבל מבין ההצעות 

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

 הבאים:

 הסף בתנאי עמידה – א' שלב 5.1

ם של עמידת יבחןהתקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ותייפתחו כל ההצעות אשר  הראשוןבשלב 

הצעה שלא תקיים  " כאמור לעיל של כל מציע.2מעטפה מס' בכל תנאי הסף. במסגרת זו, תפתח " המציעים

 תנאי הסף תעבור לשלב ב'. כל הצעה שתעמוד ב רק את כל תנאי הסף תיפסל,

 בדיקת איכות המציע  –שלב ב'  5.2

ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה שיפורטו להלן, שעניינן איכות  נהדבשלב השני תנוק

יות על מנת לעבור הנקודות האפשר 60נקודות מתוך  40המציע נדרש לצבור בשלב זה המציע או ההצעה. 

 תיפסל. –(. הצעה שלא תעמוד בסף ההתאמה האיכותי הקבוע במכרז "סף התאמה איכותי"לשלב ג' )להלן: 

 ות המידה לבחינת איכות:טבלת אמ

ניקוד  ניקוד לאמת המידה אמת מידה

 סימלימק

 :עצמו מציעשל המקצועי ניסיון א. 

 PHPבגין כל פרויקט פיתוח בשפת  .1

כהגדרתו בתנאי הסף,  מעבר לנדרש 

  3.2.2בתנאי סף כאמור בסעיף 

 3-חצי נקודה לכל פרויקט נוסף מעבר ל

 ללא הפרוייקטים שנדרשו בתנאי הסף

מגבלת שנים )היינו, יספרו לצורך מתן 

שטרם ניקוד איכות גם פרויקטים 

 פרויקטים נוספים( 10 עד )סה"כ (הסתיימו

 'ונק 5

המזמינה תבחר פרויקט אחד מבין   מפרויקט התרשמות .2

הפרויקטים שהוצגו בפיתוח ותנקדו 

מורכבות הפרויקט/עמידה לבהתאם 

והתרשמות כללית בזמנים, עיצוב מסכים 

  מהביצוע.

 נקו' 10

 מקצועי של ראש הצוות המוצע  ניסיון .ב
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ניקוד  ניקוד לאמת המידה אמת מידה

 סימלימק

 PHPכל פרויקט פיתוח בשפת  בגין .3

כהגדרתו בתנאי הסף, מעבר לנדרש 

, שביצע 3.3בתנאי הסף כאמור בסעיף 

 ראש הצוות 

 

-פרויקט נוסף מעבר ל עבור כלחצי נקודה 

 ללא -הפרויקטים שנדרשו בתנאי הסף  3

יספרו לצורך מתן )היינו, )מגבלת שנים 

טרם ניקוד איכות גם פרויקטים ש

 (פרויקטים נוספים( 10 עד )סה"כ (הסתיימו

 נקו' 5

קבלת משוב מגופים להם ניתנו  .ג

  השירותים המבוקשים

לקוחות עבורם ביצע  2שיחות ממליצים עם 

 פרויקטי פיתוח.המציע 

 אחת המלצה לנקד הזכות שמורה למזמינה

 בסיס על המציע שהגיש ההמלצות מתוך

 ביצוע מאופן הרצון שביעות מידת

 כל של או שלה ,אתו קודמות התקשרויות

 22 לתקנה בכפוף והכל אחר, ממשלתי גורם

 גם ,1993 – "גתשנ ,המכרזים חובת לתקנות

  כממליץ. זה גוף הגיש לא אם

 נקו' 10 נקודות לכל המלצה. 5עד 

שלושת  לשלב הראיון רויעבשלוש הצעות, מעל במידה והוגשו במסגרת ההליך  –מעבר לשלב ד' "ראיון" 

ג' בטבלה -)בסכימה של שלוש אמות המידה בסעיפים א'המציעים בעלי ניקוד האיכות הגבוהה ביותר 

 .לעיל(

, כל המציעים 3-מספר ההצעות שהגיעו לשלב בחינת האיכות נמוך מבמידה ולמען הסר ספק יובהר, כי 

 לשלב הריאיון.יעברו 

  ראיון .ד

 בראיון התרשמות בסיס על יינתן הניקוד

 מקצועית, התרשמות זה ובכלל מהמציע

 במציע הצוות ראש של אישית בין יכולת

 המוצע. הצוות אנשי או

 'ונק 30  נק' 30

ו/או במידה  3-למען הסר ספק יובהר, כי במידה ומספר ההצעות שעמדו בסף ההתאמה האיכותי נמוך מ

נקודות ומעלה(, המזמינה  40ולא תמצא כל הצעה שעמדה בסף ההתאמה האיכותי )הינו, הצעה שקיבלה 

ה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפחית את הסף האיכות ו/או לבטלו והכל בהתאם לשיקול דעת

 הבלעדי. 
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 ניקוד הצעות המחיר –שלב ג'  5.3

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

נקודות(  40ותנוקדנה הצעות המחיר שלהם. הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את הניקוד המירבי ), האיכותי

  הניקוד יתבצע בהתאם לנוסחאות הבאות:. בעוד שיתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי אליה

 :יתבצע באופן הבא למציע מסויים הצעת המחיר חישוב 5.3.1

 לצורך חישוב הצעת מחיר המציע בלבד, ציון הצעת המחיר יכלול את הרכיבים כמפורט להלן:

 

A –  הצעת מחיר לשעת פיתוח 

B –  הצעת מחיר לחודש תחזוקה מערכת שוטפת ללא תהליך פעיל של נבחרת דירקטורים 

Zi –  מחיר למציע מסוים הצעת 

 

 לכמות המזמינה התחייבות או מצג יצירת משום המחיר הצעת חישוב בדרך אין ספק, כל הסר למען

במכרז זה מוותר מראש על כל  הצעה הגיש אשר ומציע התחזוקה חודשי לתמהיל או פיתוח שעות

 טענה ו/או עילה ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או עילה עילה בעניין זה. 

 ציון הצעת המחיר בהתאם לנוסחה הבאה: 5.3.2

 Zi - הצעת מחיר למציע מסוים 

Zmin - הצעת המחיר הנמוכה ביותר 

 Y - ציון הצעת המחיר 

 

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

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

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

ההצעה הזוכה, תהייה ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוהה ביותר בחיבור הציון 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 

  ההליך.

(0.6*X)+Y=Z 

Zi= (A*300)+(B*14) 

Y=Zmin /Zi*40 



 מעודכןנוסח  – 10/2022הליך מס' 

15 
 

 פירוט המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו – 6פרק  .6

   - )הצעת כספית( 1מעטפה מס'  6.1

הליך מס'  - כספית הצעה -1 מס' מעטפה" המעטפה: גבי על ירשום וכן המלא ושמ את המציע יציין עלייה

מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת ניהול ממוחשבת עבור ענבל חברה לביטוח מכרז פומבי ל - 10/2022

 ".לידי עו"ד מור מלכה -בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות 

 הוא כנדרש, מולאו סעיפיו שכלכ ב'( )נספח הכספית הצעתו של אחד מקורי העתק המציע יכניס זו למעטפה

 עו"ד. ע"י ומאומת המציע ע"י חתום

  -)מסמכי ההליך( 2מעטפה מס'  6.2

הליך מס'  - ההליך מסמכי – 2 מס' מעטפה" המעטפה: גבי על ירשום וכן ,המלא שמו את המציע יציין עליה

מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת ניהול ממוחשבת עבור ענבל חברה לביטוח מכרז פומבי ל - 10/2022

 ".לידי עו"ד מור מלכה -בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות 

 אופן הגשת מסמכי ההליך והתכולה:

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

 :תת סעיף )מס' חוצץ והכותרת(הכותרת המודגשת בכל 

  המציע פרטי – 1 מס' חוצץ 6.2.1

 טכני מפרט – 1 נספח 

 שירות אמנת – 2 נספח  

 תצהירים נספח – 'א נספח  

  המציע של כלליים פרטים .1

  במציע הקשר איש פרטי

 ביחד/לחוד, בעיגול לסמן המבוקשים, הפרטים כל את בטבלה למלא – במציע החתימה מורשי .2

 ויש(. )במידה לחתימה נוספות דרישות לפרט

 המבוקשים השירותים מתן .3

 כללי תצהיר .4

 נימוק בתוספת מסחרי/מקצועי סוד לחשוף שעלולים בהצעה חלקים בטבלה לפרט – עיון זכות .5

 לצורך. בהתאם לטבלה שורות להוסיף ניתן במכרז. 7.5 בסעיף לקבוע בהתאם

 הרשעה ואי סודיות חובת עניינים, ניגוד להיעדר התחייבות .6

 המידע על בעלות .7

 באפשרות ˅ ולסמן המצהיר פרטי את למלא – ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר .8

 .4 בסעיף המפורטות האפשרויות מבין המתאימה

 לצורך. בהתאם לנמק ו/או ˅ ולסמן המצהיר פרטי את למלא – הצעות תיאום אי תצהיר .9

 נספח זה אינו חובה. ומידה ורלוונטי יש לצרף אישור רו"ח  – עסק בשליטת אישה – 1'נספח א

 ותצהיר בנוסח המופיע בנספח.
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 תנאי הסף וניסיון המציע – 2חוצץ  6.2.2

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

 הבאים: בנספח ולצרף לנספח את הנספחיםהמבוקשים 

יש לצרף מסמך המעיד כי המציע הינו ישות משפטית רשומה כדין  – 3 –2נספח א' .1

 ה ו/או כעוסק מורשה מכל סוג שהוא(תעודת התאגדות/רישום כחבר) בישראל

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

חוק עסקאות האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו )להלן: "

  "( כמפורט להלן:גופים ציבוריים

  תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה מפקיד השומה ו/או רו"ח בדבר ניהול אישור

וק מס ערך מוסף ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וח

 .1975 -התשל"ו

 ור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות איש

 פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.

 קו"ח של ראש הצוות המוצע – 8- 2נספח א' .3

 קו"ח של איש הצוות המוצע -9 -2נספח א' .4

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

 כחלק ולצרפו כדין להחתימו להדפיסו, יש הטופס מילוי לאחר .WORD בקובץ א' נספחי ההזמנה

 התצהירים על להצהיר המציע על זה. מנספח פרט כל לשנות אין כי יובהר ההצעה. ממסמכי

 לחתום ,1971 - "אהתשל חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותם הבאים

  חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהיר כל בסוף

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

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

 ההצעה. ממסמכי כחלק ולצרפו כדין להחתימו יש הטופס מילוי לאחר

 התקשרותה הסכם -4חוצץ  6.2.4

 על נספחיו(. )הסכם ההתקשרות 'גנספח  הגשת

ידו כדין, -חתומים על בשני העתקים' להזמנה )הסכם התקשרות( געל המציע להגיש את נספח 

בחתימה מלאה עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם. על המציע לחתום בתחתית כל עמוד מדפי 

 ההסכם בראשי תיבות וזאת להבעת הסכמתו לנוסח האמור בהם. 

 מסמכי המכרז – 5חוצץ  6.2.5

 כשהם חתומים בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע. - המכרז מסמכי 

  ככל שיפורסמו באתר ענבל. המסמכים יצורפו כשהם חתומים בכל עמוד בראשי  - הבהרהמכתבי

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

מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת לניהול מכרז פומבי ל- 10/2022הליך מס' " :המציע יציין עליה

 ".מלכהלידי עו"ד מור  -דירקטורים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 

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

  .המציע זהות על המעידים חיצוניים

 לתיבת ההצעה הגשת אישור העתק כי לוודא המציע חריותבא המכרזים, לתיבת ההצעה הגשת במעמד

  .3 מס' למעטפה ישודך ורוד( )טופס המכרזים

 לכלול אין כי מובהר לכך בהתאם ההליך. מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 חלק כל או הכספית, ההצעה טופס של צילומים או העתקים לרבות כלשהם, כספיים נתונים 2 מס' במעטפה

 הסף. על ההצעה תפסל אחרת ממנה,

 ההצעה של העותקים מספר 6.4

( אותו יש להגיש ג'על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד מקורי, למעט הסכם ההתקשרות )נספח  6.4.1

 בשני עותקים חתומים כדין. העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים בחתימות מקוריות )לא צילום(. 

 על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה. 6.4.2

 ההצעה על חתימה 6.5

 בכל. ה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע )במידה ורלוונטי( בכל מקום בו התבקשהמציע יחתום חתימ

 שיוגש אחר נייר דף וכל ההצעה מסמכי לרבות מפורש, באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר

 תיבות ראשיב המציע יחתום המזמינה, ידי על נערך אם ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם יחד

 מציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעתו. ד.העמו בתחתית

 בהצעה אסורים שינויים 6.6

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

הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה. כל שינוי שיעשה על ידי המציע 

ספת בגוף המסמכים, בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות על ידי תו

 או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

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

 שניתנו בהתאם להליך, לרבות בקשר לכישוריו, מקצועיותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו

פי החוזה, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות -לצורך ביצוע התחייבויותיו על

)לרבות ביקור באתר החברה ו/או קיום 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

ההצעה משמעה כי המציע מצהיר כי הינו עומד בתנאי הסף האמורים לעיל, הבין את מהות  הגשת 7.1.1

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

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

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

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

 בלא שינוי ו/או תוספת.

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

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

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

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: -ות שיוגשו עלהמזמינה תבחן את ההצע

בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל בקשת  - בדיקת המסמכים הנדרשים שלב א'

 השלמות במקרה הצורך וקבלת ההשלמות(. 

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

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

 כי פרט מפרטי ההצעה כלל מידע לא נכון או לא מלא. 

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

 לעיל וניקוד ההצעות בחלק האיכותי.  5המפורטות בפרק 

כאמור במסמכי המכרז רק שלושת המציעים בעלי ניקוד האיכות הגבוהה  - מעבר לשלב הראיון שלב ד'

 במידה ויהיו פחות משלושה מציעים יעלו כל המציעים לשלב הראיונות.  ביותר יזומנו לראיון.

רק הצעות שיעברו את  –שלב בדיקת מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( של ציון הסף למעבר  שלב ה'

 ציון הסף של בדיקת האיכות יעברו לשלב של פתיחת הצעות המחיר. 

פתיחת מעטפות המחיר וניקוד ההצעות כמפורט בפרק  -ניקוד ההצעות על פי החלק של העלות  'ושלב 

 להזמנה. 5פרק  -אמות המידה 

 ניקוד סופי של ההצעות. -ציון משוקלל של כלל ההצעות ובחירת מציע זוכה  ז'שלב 

שליחת הודעות זכיה/דחיה לגבי תוצאות ההליך וכן דרישה  -הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  ' חשלב 

 מהמציע הזוכה לשליחת האישורים הנדרשים.
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 איסור הפצת מסמכי ההזמנה 7.3

של המזמינה והם מפורסמים באתר ענבל לשם הגשת הצעות כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי 

במסגרת הליך זה. המציע אינו רשאי להעתיקם, לשנותם, לצלמם, להעבירם לאחר או להשתמש בהם 

 למטרה אחרת כלשהי.

 הודעה על תוצאות ההליך 7.4

ובת הודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם, כמצוין בהצעתם, ו/או בכת

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה מסמכי המכרזל בנספח א'הדואר האלקטרוני שציין המציע 

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

כדי לחייב  נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. כן מובהר בזאת כי אין בתוצאות ההזמנה

את המזמינה כל עוד לא הושלמה 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 מקצועי בתוספת  7.5.1

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

מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציע את 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 לחשוף חומר שהמציע  7.5.2

לענבל שמורה הזכות להחליט לאחר קבלת  בטרם חשיפתו. ציין כסוד מסחרי או כסוד מקצועי,

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 יהא מנוע מלדרוש  7.5.3

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

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

 וטופס הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 7.6.1

 האמור והטופס הנדרשים האישורים את לענבל לשלוח המציע על במערכת. חדש ספק פתיחת פרטי

 פרטיו. כל על מלא

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

 יכנס ההתקשרות הסכם כדין. ומיםחת כשהם ההתקשרות, הסכם לפי הנדרשים האישורים כל

 ההסכם על ענבל בחברת החתימה מורשי חתימת ולאחר המסמכים קבלת לאחר רק לתוקפו,

 הזוכה. למציע והעברתו
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 המציע התחייבויות - 8 פרק .8

 זכויות הסבת איסור 8.1

 מכרז לפי יוחובות 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,

 המציע עובדי 8.2

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

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות 8.3

 דין. כל והוראות הנזיקין העבודה, 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 המועסקים על ידו למטרות הסכם 

מן הדרכים האמורות, או לבצע פעולה  זה. אם על אף האמור תחויב ענבל לשאת בחבות כלשהי שנגרמה באחת

 כלשהי בעקבות כך, יפצה אותה על כך המציע באופן מלא ובאופן מיידי.

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

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

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

לגבי מתן השירותים המבוקשים לרבות שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. 

לת הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לאחר קב

 להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מהמציע. 

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

 .2019 –התשע"ט הפלילי ותקנות השבים, 

 סודיות שמירת 8.5

 הרשאה ללא. זה וההתקשרות הנובעת ממנו הליך ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב המציע 

 המציע על יחולו, זה לעניין. לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל המציע ימסור לא ענבל מהנהלת

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

  ביטוח 8.6

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

 על קיימת. אחריותו עוד וכל הצורך במידת המוארכת, ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות תקופת כל למשך

  ההתקשרות. להסכם 12 בסעיף המפורטות הביטוח דרישות בכל עומד הינו כי הצעתו הגשת בטרם לוודא המציע

 סייבר והגנת מידע אבטחת 8.7

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

 המכרז.' למסמכי המידע והגנת סייבר כמפורט בנספח 
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 כלליים תנאים - 9 פרק .9

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר 9.1

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

 המזמינה. עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת 9.2

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

 .שהוא

  בלעדיות היעדר 9.3

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

 דומים שירותים או ההליך נשוא השירותים לביצוע אחר/ים עם להתקשר הבלעדי, דעתה שיקול פי ועל עת, בכל

  אחרים.

 והוראות דינים שמירת 9.4

 שהיא, סיבה 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

 כלשהי הצעה לקבל חובה היעדר 9.5

 שהיא, סיבה 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

 המזמינה ליווי 9.6

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

 השיפוט סמכות 9.7

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

 . והמרכז יפו-אביב תל באזור המשפט בבתי

 

 ,בכבוד רב

 בע"מ לבטוח חברה ענבל
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 המפרט הטכני – 1נספח 

 המפורטים השירותים את השאר בין ענבל עבור יבצע הספק ההתקשרות סכםוה המכרז במסמכי האמור על בנוסף

 כדלהלן:

 הקיים: והמצב המערכת תיאור .1

 בענבל. לינוקס שרת על יושבתו PHP בשפת קוד מבוססת אינטרנטית מערכת הינה הדירקטורים נבחרת מערכת

 ומתועד. מסודר נוח באופן דירקטורים ובחירת מועמדות הגשת לאפשר השאר, בין הינה, המערכת מטרת

 מיון לצורך השמהה לחברת המועברים נוספים מסמכים הזנת ומאפשרת למילוי טפסים למועמד מציגה המערכת

 תפעול תאפשר אשר פתטושו קבועה מקצועית תחזוקה מצריכה המערכת ורגישות חשיבות .המועמדים סינוןו

 תקלות. ללא יציב

  מהספק: המבוקשים השירותים .2

  :לרבות למערכתשירותי תיקונים ותחזוקה שוטפת  .א

לוגים וקבצי מערכת, ומשימות קיון יטיפול בתקלות, עדכוני אבטחה, עדכוני מערכת הפעלה תקופתיים, נ

במצב תקין יציב ומאובטח, הן ברמת הסיסטם והן ברמת  ת המערכתשמירצורך תחזוקה שונות ל

 .האפליקציה

 PHPושדרוג )במידת הצורך( של המערכת הקיימת. המערכת תמשיך להיות מתוחזקת ב חזוקה ת ,שימור .ב

 גים )במידת הצורך( עדכוני אבטחה ועוד.ויבוצעו בה כחלק מתחזוקת המערכת בדיקות תקופתיות, שדרו

יעד לפחות איש קשר ספציפי אחד למתן תמיכה טלפונית מול נציג ענבל ו/או יהספק י –תמיכה טלפונית  .ג

 הרשות ו/או חברת השמה.

ככל שיידרש באופן שוטף לטובת תקינות המערכת יתבצע בתאום מראש עם נציג ענבל  – שדרוג המערכת .ד

וביידוע של נציג הרשות וחברת ההשמה. יש לציין כי השבתת המערכת לצורך כך תתאפשר רק לאחר השעה 

17:30. 

וח שיפורים ושינויים בתחום הקוד )מובהר כי שירות זה יכלל במסגרת שעות פית, פיתוח רכיבים חדשים .ה

 לרבות התשלום בגין שירות זה(.  -כאמור בסעיף ו' שלהלן 

ישולם על בסיס שעתי,  –פיתוח רכיבים חדשים, שיפורים ושינויים בתחום הקוד אשר אינם חלק ממפרט זה  .ו

 להלן מספר דגשים:

 אין מידע בשלב זה בנוגע לסוג הפיתוח או היקפו.  ענבלבעניין זה מובהר כי ל .1

o  דוגמא א' לעניין זה: היקף הפיתוח משך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות ההארכה יכול

 שעות.  0ויעמוד על 

o  שעות בשנה )או יותר(.  2,500דוגמא ב' לעניין זה: היקף הפיתוח יכול לעמוד על 

ל תקופת ההתקשרות מתחייבת לביצוע שום פיתוח משך כ לא למען הסר ספק מובהר בזה כי ענבל .2

כמו כן, לא יבוצע כל פיתוח או שו"ש  צרכיה.לביצוע פיתוחים נתון לשיקול דעתה הבלעדי ו וכי
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הייעודי כאמור, מבלי שניתנה הסכמה מפורשת, בכתב ומראש, על ידי ענבל, תוך ציון היקף השעות 

 לביצוע עבור אותו פיתוח.

על כוונתה ליזום  ת ענבלימים ממועד הודע 14תוחים בתוך המציע הזוכה להיות ערוך לביצוע פיעל  .3

גיוס כוח אדם )אם כשכירים ואם כקבלני משנה(, ביצוע  - פרויקט פיתוח, על כל המשתמע מכך ולרבות

 מטלות רחבות היקף בהיקפים משמעותיים.

 לעניין התחזוקה מובהר כי התחזוקה מחולקת לשתי קטגוריות משנה: .ז

תחזוקה זו הינה לטיפול שוטף במערכות. מבלי להתחייב לכמות שעות התחזוקה אשר  - תחזוקה שוטפת .1

ולידיעה בלבד ענבל מבהירה כי על פי ניסיון העבר הממוצע  .יכול ויעמדו על מספר נמוך או גבוה יותר

 שעות תחזוקת מערכת בחודש.  5 -החודשי לתחזוקה שוטפת עשוי לעמוד על כ

נבחרת דירקטורים היא הפעלה של כאשר מתקיימת  - נבחרת דירקטורים תהליך פעיל שלתחזוקה בזמן  .2

על מספר  ודחודשים. מבלי להתחייב לכמות שעות התחזוקה אשר יכול ויעמ 3 -מתקיימת לתקופה של כ

נמוך או גבוה יותר ולידיעה בלבד ענבל מבהירה כי על פי ניסיון העבר הממוצע החודשי לתחזוקה בזמן 

 שעות תחזוקת מערכת. 220 -על כנבחרת צפוי לעמוד 

 חודשמיום פתיחת המערכת להגשת מועמדות ועד  - נבחרת הדירקטוריםתהליך הפעלה/הקמה של זמן  .3

 .)מועד הערעורים(למועמדים דחייה  /ימים לאחר מועד שליחת מכתבי זכייה

לעיל מבטלים האחד את השני בזמן ובתמורה. בהתקיים תחזוקת  2ז' -ו 1 ז' הנושאים האמורים בסעיפים .4

 מערכת דירקטורים ענבל לא תשלם עבר תחזוקה שוטפת ולהיפך. 

תקיים מספר פעמים בשנה או פעם אחת בכמה שנים או לא ינבחרת דירקטורים יכול ותהליך פעיל של  .5

חרת דירקטורים משך כלל תקופת נב תהליך פעיל כאמור של להתקיים כלל וענבל אינה מתחייבת לקיום

 ההתקשרות. 

                                                          באחריות ענבל לספק את כל קבצי המקור והתעוד הקיים של המערכת.מובהר כי  .ח

 
 קראתי והבנתי את האמור בנספח זה:

 
   

 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, 

לכך בחוק אם לא יעשה  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים

 כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 
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 השירות אמנת – 2 נספח

 אמנת השירות בה יחויב הספק כמינימום נדרש:  .1

 המוארכת. התקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת אורך לכל הורכיבי למערכת אחריות יעניק הספק .1.1

  צורך. לפי הכל ועדכונה, התקין תפעולה המערכת, לאיכות הספק אחראי יהיה האחריות, במסגרת .1.2

 תמיכת הספק: .2

-8:00 השעות בין עבודה יום בכל מטעמם מי או הרשות ו/או ענבל לרשות זמינה תהיה טלפונית תמיכה .2.1

 תקלה. לכל 17:00

 הטיפול: וזמני התקלות הגדרת .2.2

 הדיווח צורת פיתרון מתן ותחילת לאירוע מענה אירוע תיאור אירוע

 אינהש מקומית תקלה רגילה תקלה

 כלל של פעילותה על משפיעה

 המערכת

 התקלהו במידה עסקים, יום באותו

 עד או ,17:00 השעה עד דווחה

 במידה שלמחרת ליום 12:00 השעה

 17:00 השעה לאחר הודווח

 דוא"ל או טלפוני

 תקלה

 חמורה

 פונקציות המשביתה תקלה

 המאטה או במערכת בסיסיות

 פעילותה. את מהותי באופן

 שעות( 3) דקות 180 -מ יאוחר לא

 התקלה על הדיווח מקבלת

 דוא"ל או טלפוני

 תקלה

 משביתה

 את לחלוטין המשביתה תקלה

  במערכת השימוש

 )שעה( דקות 60 -מ יאוחר לא

 התקלה על דיווחה קבלתמ

 טלפוני דיווח חובת

 

 לאיכות ענבל בדרישות הספק עמד לא להם, ובנוסף דין, כל ועפ"י ההסכם עפ"י ענבל בזכויות לפגוע מבלי .2.3

 את ותזמן לספק כך על תודיע ענבל נספחיו, על המכרז ובמסמכי ,לעיל 2.2 בסעיף כאמור ידו על ןשנית השירות

 בפגישה טענותיו לשמיעת ר(יות קצרה לשהות הספק הסכים אם )אלא לפחות ימים 7 של שהות לאחר הספק,

 : הבאות מההחלטות אחת בענבל תתקבל לאחריה בסמוך או הפגישה בתום אחת,

 יוטל או לא יוטל על הספק, קנס כספי בגין ההפרות.  2.3.1

 העברת מתן השירותים המבוקשים לספק אחר כן או לא. 2.3.2

ערבות ביצוע או אי יוחלט בדבר גובהו של הקנס ודרך גבייתו: חילוט  - הוחלט להטיל קנס על הספק 2.3.3

 תשלום מלוא התמורה או חלקה או שילוב של השניים.

ואולם לענבל שמורה הזכות,  נבל לספק עד אותה עת.ס לא יעלה על הסכום אותו שילמה עגובה הקנ 2.3.4

  במידה וההפרה חוזרת ו/או במידה ונוצרה הפרה נוספת להטיל קנסות נוספים.

 ד או יותר מהסעיפים האמורים לעיל. לענבל שמורה הזכות לעשות שימוש בסעיף אח 2.3.5
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 מנגנון הקנסות לא יחול ו/או יחול בחלקו בכל אחד מהמקרים הבאים בלבד: -  הקנסות מנגנון תחולת אי .2.4

 העיכוב אושר בכתב על ידי סמנכ"ל מערכות מידע בענבל. על אישור שכזה יחולו הכללים הבאים: 2.4.1

על הספק לבקש אישור עיכוב מנומק בכתב מסמנכ"ל הכספים בענבל הכולל את מספר ימי  .א

 העיכוב וסיבת העיכוב מענבל. 

 ענבל תדון בבקשה לאישור ותשיב לספק בכתב האם האישור התקבל או לא.   .ב

 מקור מענבל, של תשובת ענבל. - הספק מתחייב לשמור אצלו עותק חתום .ג

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. ענבל האחריות בקבלת אישור שכזה מוטלת על הספק וכפופה לאישור  .ד

והספק הגיש בקשה או מי מטעמה ענבל מחדל של  ו/או מעשה ו/אוהעיכוב נבע כתוצאה מרשלנות  2.4.2

כי אכן העיכוב  בענבל אישרו סמנכ"ל מערכות מידע לאחר דיון עם הגורמים הרלוונטיםלדיון בעניינו ו

 ולו ו/או חלקו, נבע מאחריותה של ענבל.כ

  הקנסות: סכום לחישוב מפתח .2.5

 הקנס איחור אירוע

 ממנה. חלק או שעה כל בגין החודשית מהתמורה 0.5% ממנה חלק או שעה כל רגילה תקלה

 ממנה. חלק או שעה כל בגין החודשית מהתמורה 1% ממנה חלק או שעה כל חמורה תקלה

 ממנה. חלק או שעה כל בגין החודשית מהתמורה 5% ממנה חלק או שעה כל משביתה תקלה

  הספק: כפיפות .2.6

האחראי על ההתקשרות מטעם ענבל ישמש כסמכות הבלעדית והמוחלטת בכל סוגיה ו/או נושא ו/או עניין  

הקשורים למתן השירותים המבוקשים על פי הקבוע בהסכם זה ובסעיף זה בפרט, והספק מתחייב לפעול על 

 .פי הנחיותיו 

 קראתי והבנתי את האמור בנספח זה:
 

   

 חתימה וחותמת המציע המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך

 

 אישור

 

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

ולאחר  ן אישי, מורשה חתימה מטעם המציע,בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופ

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
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 נספח תצהירים -נספח א' 

מופיע באתר ענבל  WORDולא בכתב יד )נוסח בקובץ  באמצעות מחשבנספח תצהירים זה יש למלא  :הערה כללית

 תחת מסמכי ההליך(. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה. 

 

עבור ענבל חברה מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת ניהול ממוחשבת מכרז פומבי ל - 10/2022הליך מס' : הנדון

 לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות

 

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

 כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב 

 

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

מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת ניהול ממוחשבת עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ מכרז פומבי ל - 10/2022מס' 

 (ההליך")להלן: " יותבמסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלת

 

 :פרטים כלליים .1

 פרטי המציע

  שם המציע )כפי שרשום במרשם(: 1

  כתובת מלאה )רחוב, עיר, מיקוד(: 2

  מס' טלפון: 3

  כתובת דוא"ל: 4

  סוג התאגדות: 5

  מספר מזהה : 6

  מספר עוסק מורשה: 7

  תאריך רישום: 8

 

 פרטי איש הקשר במציע 

  שם מלא: 1

  תפקיד: 2

  מס' נייד: 3

  כתובת דוא"ל: 4
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להליך ולמתן  לתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל של איש הקשר ולזו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע

 השירותים המבוקשים.

 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

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 מתן השירותים המבוקשים .3

כהגדרתם במסמכי ההזמנה באופן מצטבר. ידוע לי  םהמבוקשיהנני מצהיר כי ביכולתי לספק את כל השירותים 

כי בכל תקופת ההתקשרות עם חברת ענבל אדרש לרמת זמינות גבוהה, לא אהיה רשאי להחליף עצמי באחר 

, אלא אם הוגדר אחרת במסמכי המכרז לצורך ביצוע השירותים המבוקשים ו/או להסתייע באחר מטעמי

  . ובכפוף לאמור שם וההסכם

 המציע בתנאי הסף תצהיר עמידת .4

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

 תצהיר כללי .5

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

 זה. המבוקשים במסגרת הליך השירותיםו , וכי ידועים וברורים לי התנאיםבמסגרת ההליך

הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים, הבנתי את מהות מתן השירותים  5.2

המבוקשים, ומסכים לכל תנאי. כמו כן מצהיר כי טרם הגשת הצעתי זו, קיבלתי את מלוא והמוצרים 

דעתי ו/או לא המידע האפשרי, בדקתי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך אין לי כל טענה כי לא י

 על כל פרטיו וחלקיו. נאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,הבנתי פרט ו/או ת

ובהסכם ההתקשרות במצטבר. הנני  במכרזהמבוקשים והמוצרים ביכולתי להציע את כלל השירותים  5.3

להעניק  הניסיון, המיומנות, הידע, הכישורים, הכלים, המכשור וכח האדם הדרושים מצהיר כי יש לי את

 מבוקשים בזמינות גבוהה כלפי חברת ענבל.האת השירותים 

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

 בלא שינוי ו/או תוספת.

 מלא שם
 

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד
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הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן מהימן,  5.5

 קף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת ההצעה לאלתר.ת

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

בהם למטרה אחרת איני רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש 

 כלשהי.

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

 ביקשה את הארכת המועד מהמציע ובכתב.המזמינה ימים נוספים אם  תשעיםהקבוע להגשת ההצעות, או 

ת המוארכת בדרישה להשתמש הנני מתחייב לעמוד במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרו 5.8

 לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי כדין. 

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

 ההתקשרות למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.

 זכות עיון .6

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד על המציע לציין  במכרז 7.5בסעיף מור בהתאם לא

המציע יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה מובהר בזאת, כי  מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

 ככאלה.  הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם

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

 פי המבנה המפורט לעיל.-ניתן להוסיף שורות נוספות על

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה  .7

המבוקשים להעדר ניגוד עניינים,  אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך וביצוע השירותים

 חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן: 

 : התחייבות לחובת סודיות 7.1

 אחר אדם וכל משנה קבלני עובדיו, לרבות המציע כי איבתנ המציע עם להתקשר הסכימה וענבל  הואיל:

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

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות

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

 דעת, חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי

 לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, ם,רישו מסמך, תכנית, חומר,

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

 להגיע יכול הכלל למידע ההגע לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר באו

 נימוק מס' הסעיף בהצעה "דמס
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 עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו,

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

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

 המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין יםהמוסמכ ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף

 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב מראש

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 - תשל"ז העונשין, לחוק 118

  כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני  

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

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

 אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור בהתאם שלא

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

 ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא

 מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, ר,להעבי לפרסם, לא בעקיפין,

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את

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

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע ותסודי על שמירה לרבות זה,

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה

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

 החובה. מילוי יא על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור

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

 כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור

 או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .7

 מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם, השייך

 חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים

 מידע. של או כאמור

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

 ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או זה

 אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים,

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

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

 בפיקוחי, או עמי בדהעו עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה,

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

 הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .9

 הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או ברשותכם
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 לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת

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

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

 זה. התחייבות כתב פי-על תהאישי אחריותי למעט

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

 זה. התחייבות

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

 החוזה. לרבות חוזה או דין כל פי

 :עניינים ניגוד להעדר תהתחייבו 7.2

 עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל 7.2.1

 עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו לעמוד

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של

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

 תקופת ההתקשרות, אלא אם אישרה ענבל מראש ובכתב, תקופה קצרה יותר.

 :תצהיר המציע בדבר העדר הרשעות קודמות 7.3

המדינה, או בגין הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון  7.3.1

עבירה שנושאה פיסקאלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת 

לחוק העונשין,  438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290רשמיות וכיו"ב(, או בגין עבירות לפי סעיפים 

המרשם הפלילי , למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק 1977 -התשל"ז

 .1981 -ותקנות השבים תשמ"א

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

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

מסירת מידע כמו כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של  7.3.3

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, בדיקות, צילומים  8.1

הוכנו ע״י המציע ו/או מי מטעמו עבור וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם זה, ש

( ״המידע׳׳ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן השירותים, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 

הינם רכושה וקניינה של ענבל אשר תהא רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, 

מידע פומביות לפי שיקול דעתה. המציע מתחייב למסור לענבל לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן ל

 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 אפרסם, או יעשה  8.2

 ת ענבל.שימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של חבר
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 התחייבות לקיום חובות חקוקות בתחום העסקת עובדים .9

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

 החוק הוראות אחר זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ההתקשרות, ובהסכם זה בהליך כמפורט המבוקשים

 לרבות לעת, מעת שישונו וכפי ההתקשרות הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, עסקתבה הקשורים והפסיקה

  המוארכת. ההתקשרות בתקופת לרבות ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .10

את האמת  מר/גב' ________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אני הח"מ,

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

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

 תצהירי זה בשמו.

ך מס' הליהנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם ענבל חברה לביטוח בע"מ במסגרת  .2

מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת ניהול ממוחשבת עבור ענבל חברה לביטוח מכרז פומבי ל - 10/2022

 ("המכרז")להלן:  בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות

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

"(, אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי החוק" -)להלן  1976-ציבוריים, התשל"ו

 הם ברורים לי.

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

  ( ב לחוק2עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  -דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  בפסק לא הורשעו

, 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002שנעברה לאחר יום 

או לחילופין   

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

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

(, אולם במועד 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א

 חרונה.לפחות ממועד ההרשעה הא חלפה שנהההתקשרות 

 או לחילופין

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

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

(, אולם במועד 31.10.2002 , שנעברה לאחר יום1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-התשנ"א

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לא חלפה שנהההתקשרות 
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 תצהיר אי תאום הצעות  .11

 אני הח"מ______________________________ מס ת.ז. _____________ מצהיר בזאת כי: 

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

 אחר.

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

 להציע הצעות במכרז זה.

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

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

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

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

 אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 תיאום מכרז המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד ל 

 אם כן, אנא פרט:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

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

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

 

 :ולראיה באתי על החתום

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 אישור

 

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

ולאחר  ן אישי, מורשה חתימה מטעם המציע,בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופ

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 

 לעיל וחתם עליו. את נכונות התצהיר ד

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 תצהיר עסק בשליטת אישה – 1נספח א'

)בנספח  1992-ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב2להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף  - תאגיד בשליטת אישה

תצהיר מאושר על ידי -ויצורפו אישור רואה חשבון "החוק"(, כלומר שאישה מחזיקה בשליטה בתאגיד המציע,  –זה 

 לפיו העסק הוא בשליטת אישה.  עו"ד

 ב' לחוק:2להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף 

אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי  "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 -י(, התשמ"א כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישו

"מחזיקה 

 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, 

 אם תוארו שונה.וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה  "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 

הוראות נשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו 

 של ההגדרה אישור. 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 הגבוהה ביותר, 
ות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת ואחת מן ההצע

 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 
 

__________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  ___________, נושא/ת ת.ז. שמספרה___ אני הח"מ, מר/גב'

 האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
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, 2002-(, התשס"ג15המציע _______ )שם המציע( שנמצא בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 עניין עידוד נשים בעסקים.ל

 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 _________ הופיע 

ולאחר  אישי, מורשה חתימה מטעם המציע, ת"ז / המוכר לי באופן בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י

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

 , לעניין עידוד נשים בעסקים.2002-(, התשס"ג15)תיקון מס' 

 

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

 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 - 2נספח א'

 

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

של למלא את הפרטים בתצהיר שלהלן בהתאם למצבו מטעם המציע להליך, על מורשה החתימה  5המפורטות בפרק 

 המציע במועד האחרון להגשת ההצעות.

__________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  ___________, נושא/ת ת.ז. שמספרהאני הח"מ, מר/גב' ___ .1

 את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן.

 _____________________________________.תפקידי במציע:  .2

 תנאי סף למציע עצמו 

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

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

 .3 – 2'אנספח המסומן כ

חוק מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו )להלן: " מצהיר כי המציע הנני .4

 במכרז. 3.1.2כמפורט בסעיף  "(עסקאות גופים ציבוריים

אישור ניהול ספרים בתוקף ואישור ניכוי מס  –העתקים של האישורים הנדרשים  ילתצהיר ותכצרופרצ"ב 

 .4.2-4.1 – 2א' נספחיםכ במקור בתוקף המסומנים

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

 במצטבר. ובנספחיו 2בפרק  במסמכי ההליך רותים המבוקשים המפורטיםכלל השי
  . HPPבפיתוח בשפת  שנים 5הינו בעל ניסיון של לפחות בעצמו מצהיר כי המציע הנני  .6

טרם המועד האחרון שהסתיימו  PHPבשפת  פרויקטי פיתוח 3בעצמו ביצע לפחות  המציעהנני מצהיר כי  .7

  להגשת הצעות במכרז זה. 

 תנאי סף לראש הצוות המוצע

יש ) ____ הנני מצהיר כי ראש הצוות המוצע מטעם המציע מומחה בפיתוח אשר ביצע או לקח חלק בלפחות .8

מו עד למועד האחרון להגשת ם/תייסשה PHPפיתוח אחד בשפת  י/פרויקט( מספר הפרויקטים כאמורלמלא את 

 אשר יספק את השירותים בפועל מטעם המציע. והצעות בהליך, 

 פרטים של ראש הצוות המוצע

  שם מלא

  מס' ת.ז.

  תפקיד
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 המועסק עובד הינו הצוות ראש האם

 מטעם משנה קבלן או המציע ידי על

 ?המציע

 להשיב את התשובה הרלוונטית.  יש

במידה וראש הצוות הינו קבלן 

יש לצרף להצעה את  –מטעם המציע 

הסכם ההתקשרות בין ראש הצוות 

 כאמור לבין המציע.

 

 8 -2נספח א'קו"ח של ראש הצוות המוצע המסומן כ עותק יכצרופה לתצהיררצ"ב 

 הצוות המוצע לאישתנאי סף 

 םייסתשהאחד  PHPפרויקט פיתוח  הצוות המוצע מטעם המציע ביצע או לקח חלק בלפחותהנני מצהיר כי איש  .9

 ואשר יספק את השירותים בפועל מטעם המציע.  מועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה,עד ל

 פרטים של איש הצוות המוצע

  שם מלא

  מס' ת.ז.

  תפקיד

האם ראש הצוות הינו עובד המועסק 

קבלן משנה מטעם על ידי המציע או 

 המציע?

 יש להשיב את התשובה הרלוונטית. 

במידה וראש הצוות הינו קבלן 

יש לצרף להצעה את  –מטעם המציע 

הסכם ההתקשרות בין ראש הצוות 

 כאמור לבין המציע.

 

 

 9 -2נספח א'הצוות המוצע המסומן כ אישקו"ח של  י עותקכצרופה לתצהיררצ"ב 

לא יילקחו בחשבון לצורך עמידה בתנאי הסף של  -המועד האחרון להגשת הצעות שנסתיימו אחרי  פרויקטים .10

 המציע, ראש הצוות ושל איש הצוות המוצע. 

 שעות פיתוח לפחות. 500של  PHPבמכרז זה: פיתוח בפועל בשפת  PHPפיתוח בשפת  פרויקט .11

 



 מעודכןנוסח  – 10/2022הליך מס' 

37 
 

 ומתן ניקוד איכות  עמידה בתנאי הסףניסיון המציע לצורך  .12

כהגדרתו בתנאי  PHPפרויקט פיתוח בשפת  בעצמו עבורם ביצע המציע הלקוחותו הפרויקטים לפירוט הטבל

, 5.2, סעיף 5מתן ניקוד איכות בהתאם לאמת מידה בפרק המכרז ולצורך  במסמכי 3.2.2הקבוע בסעיף  סף

 על פי סדר כרונולוגי: נדרש המציע למלא את הטבלה שלהלןבטבלה 

פנה בחר פרויקט אחד להתרשמות ותלקוחות שיפורטו בטבלה, המזמינה תפרוייקטים והמתוך רשימת ה .א

 .ידו-דעת בנוגע למציע ולשירותים אשר ניתנו על חוותוזאת לצורך קבלת  לשני אנשי קשר

מראש את הסכמת הלקוחות לפנות אליהם לקבלת  ולקבלעל המציע לבדוק ולאמת את הנתונים המוצגים  .ב

 חוות דעת ואימות הפרטים.

מודע לכך שהמזמינה רשאית לבצע בדיקה לאימות נתונים שהוצהרו, ולפנות לכל איש קשר ו/או  המציע .ג

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

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

 במכרז זה.

 פרוייקטים של המציע עצמו

 שם הלקוח 
ביצע עבורו 

המציע את 
 הפרויקט

 תמצית הפרויקט
 תיאור קצר של הפרויקט

כמות השעות 
שבוצעו ע"י 

 המציע בפרויקט

תאריך 
התחלה וסיום 

 )*( הפרויקט

היקף כספי 
 של הפרויקט

פרטי איש 
הקשר אצל 

 הלקוח
)שם מלא, תפקיד, 

 דוא"ל(פון נייד טל

1.   
 

     

2.   
 

     

3.   
 

     

4.   
 

     

5.   
 

     

6.   
 

     

7.   
 

     

8.   
 

     

9.   
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 בתנאי הסף ומתן ניקוד איכות עמידהפירוט ניסיון ראש הצוות המוצע לצורך  .13

כהגדרתו בתנאי  PHPעבורם ביצע ראש הצוות פרויקט פיתוח בשפת  הלקוחותו הפרויקטים לפירוט הטבל

, בטבלה 5.2, סעיף 5במסמכי המכרז ולצורך מתן ניקוד איכות בהתאם לאמת מידה בפרק  3.3סף הקבוע בסעיף 

 על פי סדר כרונולוגי: נדרש המציע למלא את הטבלה שלהלן

 פרויקטים של ראש הצוות המוצע

 שם הלקוח 
ע בוצעבורו 

 הפרויקט

 תמצית הפרויקט
תיאור קצר של 

 הפרויקט

כמות השעות 
שבוצעו ע"י 
 ראש הצוות
 בפרויקט

תאריך 
התחלה וסיום 

 )*( הפרויקט

היקף כספי 
 של הפרויקט

פרטי איש 
הקשר אצל 

 הלקוח
)שם מלא, תפקיד, 

 דוא"ל(פון נייד טל

1.   
 

     

2.   
 

     

3.   
 

     

4.   
 

     

5.   
 

     

6.   
 

     

7.   
 

     

 פירוט ניסיון איש הצוות המוצע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  .14

כהגדרתו  PHPפרויקט פיתוח בשפת  איש הצוות המוצעעבורם ביצע  הלקוחותו הפרויקטים לפירוט הטבל

 : 3.4בתנאי סף הקבוע בסעיף 

 הצוות המוצע אישפרויקטים של 

 שם הלקוח 
ע בוצעבורו 

 הפרויקט

 תמצית הפרויקט
של תיאור קצר 
 הפרויקט

כמות השעות 
איש שבוצעו ע"י 

 בפרויקט הצוות

תאריך 
התחלה וסיום 

 )*( הפרויקט

היקף כספי 
 של הפרויקט

פרטי איש 
הקשר אצל 

 הלקוח
)שם מלא, תפקיד, 

 דוא"ל(פון נייד טל

1.   
 

     

2.   
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. במידה 04.2022-04.2021התאריך יכלול חודש ושנה באופן הבא :  –המציע נדרש לציין את תאריך תחילת הפרויקט ותאריך הסיום שלו * 

 .04.2021-05.06.2022ותאריך הסיום של הפרויקט הינו בחודש שנקבע למועד האחרון להגשת ההצעות יש לציין את התאריך המלא לדוגמא: 

 

 

 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 

ולאחר  אישי, מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן

ים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבוע

 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 מחיר הצעת ב' נספח את

 ההליך. ממסמכי בנפרד מצורף הקובץ
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 נספח ג' – הסכם

 

 ]על המציע להגיש את ההסכם בשתי עותקים בחתימה מקורית[
 

 

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; 

 

ניהול מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת מכרז פומבי ל 10/2022פרסמה מכרז פומבי מס' וענבל  הואיל:

במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות  עבור ענבל חברה לביטוח בע"מממוחשבת 

 "(."ההליךו/או  "המכרז"להלן: ) מכרז על נספחיוכמפורט במסמכי ה - הממשלתיות

 השירותים המבוקשים;והמציע הזוכה הגיש הצעה במסגרת ההליך האמור לצורך מתן  והואיל:

וענבל בחרה בהצעה שהגיש המציע הזוכה בהליך כהצעה הזוכה, על סמך התנאים והקריטריונים הקבועים  והואיל:

והמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו  המכרז,במסמכי 

 ;מכרזוכמפורט במסמכי ה

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

בהסכם זה על נספחיו ומעוניין לתת לענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם  כמפורטהמבוקשים 

 ;בהסכם זה, הכול בתנאים המפורטים בהסכם זה לעיל ולהלן

השירותים  למתןויותיהם בכל הקשור והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייב  והואיל:

 המבוקשים כמפורט בהסכם זה.
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 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 מבוא, נספחים ופרשנות .1
 

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. הנספחים המצורפים להסכם  1.1

 זה הם כדלקמן:

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

 הצעת המחיר של הספק במכרז;  -נספח ב' 

 להלן. 15ערבות ביצוע כאמור בסעיף   - נספח ג'

 מפרט דרישות והתחייבויות אבטחת מידע והגנת הסייבר–נספח ד' 

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

 תו של הסכם זה.פרשנו

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

 זה. 

 מהות ההתקשרות .2
 

ענבל מוסרת בזאת לספק, והספק מקבל בזאת על עצמו, כנותן שירותים עצמאי, לספק לענבל, במהלך תקופת 

להסכם(, בהתאם לתנאים והוראות הסכם זה  נספח א'המכרז )ההתקשרות את השירותים כמפורט במסמכי 

, הכל כפי שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ענבל, מעת חוקים ולתקנות הרלוונטייםובהתאם ל

 (."השירותים"או מי שימונה על ידו )להלן ולעיל: \לעת ובהתאם לצרכיה ולדרישות מנכ"ל ו
  

 הצהרות והתחייבויות הספק .3
 

 פק מצהיר, מאשר ומתחייב כלפי ענבל, בשמו ובשם עובדיו, כדלקמן:הס
 

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

 ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם זה.

כי לא קיימים כל איסור, מגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או הסכם, האוסרים, מונעים ו/או  .3.2

מגבילים אותו מלהתקשר בהסכם זה ומלבצע את התחייבויותיו על פיו, כי אין בחתימתו על הסכם זה 

רה של כל דין, ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של הסכם ו/או התחייבות אחרת ו/או הפ

 והוא לא יקבל על עצמו בעתיד כל התחייבות שיש בה כדי להטיל עליו איסור, מגבלה ו/או מניעה כאמור. 

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

 בהסכם זה.בכל עת, ובמועדים הנדרשים, והכל כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז ו

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

כל תקופת ההתקשרות, בעלי הזמן, היכולת, הידע, המומחיות, הניסיון, המיומנות המקצועית, 

יחולו בקשר עם וכן יקפידו להתעדכן באופן רציף בכל החידושים וההתפתחויות ש הכישורים, המשאבים

 כל דין ונוהל החל בתחום השירותים אותם יספקו לענבל.
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כי הספק וצוות הספק יספקו את השירותים בהתאם לנהלי ונורמות העבודה של ענבל, בהתאם להנחיות  .3.5

או מי שימונה על ידו ולהוראות כל דין, בהיקף ובלו"ז כפי שיידרשו על ידם וכמתחייב \מנכ"ל ענבל ו

 בהתאםה, ממהות הנושא שבגינו ניתנים השירותים, כל זאת ביעילות, ברציפות וברמה מקצועית מעול

, ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים כמצופה לפי מיטב הכללים המקצועיים, ההזמנה מסמכי להוראות

ובמירב השקידה, המסירות והנאמנות. הספק וצוות הספק מתחייבים לעשות את כל הדרוש לביצוע 

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

  מלוא כישורם לקידום הנושאים שבטיפולם, ובהתאם להוראות ההסכם.

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

הרישיונות, ההסמכות הנדרשים )ככל שנדרשים( על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין, )כולם יכונו להלן 

( לאספקת השירותים על פי הסכם זה ועפ"י כל דין. מבלי לגרוע מכלליות התחייבות ם""ההיתריביחד: 

הספק כאמור לעיל, הספק יודיע לענבל, באופן מידי, בכל מקרה שבו יפקע תוקפו ו/או יחדל להיות בידיו 

 איזה מבין ההיתרים כאמור, ענבל תהא זכאית לבטל הסכם זה.

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

השירותים על ידיו ועל ידי צוות הספק, על כל הכרוך והנובע מכך, וכי הוא מתקשר בהסכם זה לאחר 

 שמצא, לשביעות רצונו, כי יוכל לקיים את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, במלואן ובמועדן.    

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

ונותני שירותים אחרים המעניקים שירותים לענבל, בכל מקרה בו יידרש לספק שירותים תוך שיתוף 

 פעולה ותיאום עמם. 

ן וכי בח, ו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרזכי הוא הבין את מלוא צרכי ענבל ודרישותיה, לרבות אל .3.9

באופן מקצועי ובעיני בעל מקצוע את כל המשמעיות הכרוכות באספקת השירותים ואת אפשרות הביצוע 

של כל התחייבויותיו על פי ההסכם, ולרבות לעניין זה: המידע המפורט במסמכי המכרז, הוראות הדין 

רוכה הרלוונטיות למתן השירותים וההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם השירותים, הפעילות הכ

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

נוסף הרלוונטי לצורך מתן השירותים; כי לאחר שבדק את האמור וביצע כל בדיקה או בחינה נוספת 

אפשרית שמצא לנכון, הגיע למסקנה כי אספקת השירותים בהתאם למסמכי המכרז וההסכם הינה 

ומעשית מבחינתו, וכי התמורה )כהגדרתה להלן(, משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על 

פי ההסכם, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, מכן מין וסוג 

 שהן בקשר לכך.    

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

מחדל העלולים לפגוע בענבל ו/או מי מטעמה, לרבות בעיסוקיהם, ברכושם, במוניטין שלהם או בשם 

 הטוב, בכל צורה שהיא.

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

כל הוראה אחרת הכלולה בהסכם זה לעניין תשלומים והוצאות כי הוא יישא וישלם, בנוסף ובלי לגרוע מ .3.12

המוטלים על הספק, במלואם ובמועדם, את כל התשלומים וההוצאות, מכל מין וסוג שהם, הכרוכים 

בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות: הוצאות בגין העסקת עובדים, הוצאות ביטוח, הוצאות בגין 

השירותים, מיסים, היטלים, תשלומי חובה וכן כל הוצאה אחרת  ההיתרים הדרושים בקשר עם מתן

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

 כל דין ו/או הכרוכות בביצוע התחייבויותיו על פיהם, או כנובע מהם. 
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מתם מחייבת אותו, לכל דבר ועניין בנוגע להסכם כי החותמים על הסכם זה בשמו הוסמכו לכך כדין וחתי .3.13

 זה.  

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

 יוכל לעמוד בהתחייבויותיו עפ"י ההסכם מכל סיבה שהיא, כולן או מקצתן. 

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

הקשורים בניהול עסקיו, לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על ידו. מובהר בזאת, כי תנאי לתשלום 

התמורה, הוא שהספק ימציא לענבל אישורים ברי תוקף על ניהול ספרים כחוק, על ניכוי מס במקור, 

 מעת לעת, כפי שיידרש על ידי ענבל.

ל הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בהסכם ובמסגרת המכרז הינן מלאות ונכונות באופן הדרוש כי כ .3.16

לביצוע מלא של התחייבויות הספק, כי ידוע לו שהן מהוות תנאי להתקשרות עמו, וכי הוא יודיע לענבל 

קול להתקשרות באופן מידי על כל שינוי ו/או עדכון במידע כאמור ו/או על כל מידע נוסף העלול להוות שי

 ענבל עמו ו/או לקבלת השירותים באמצעותו.

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

שיקול דעתה הבלעדי של ענבל, וכן למסור לענבל דיווחים מיוחדים רלוונטיים לביצועו של הסכם זה, 

 ות נוספת עבור ענבל.ולמען הסר ספק, ללא כל על

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

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

 צעו על ידו.והן לגבי זהות קבלן המשנה והעובדים מטעמו ולתוכן העבודות והפעולות שיבו

ענבל ו/או מי הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל ביקורת שתיערך בקשר עם ביצוע השירותים ע"י  .3.19

 מטעמה.

הספק מתחייב ומצהיר כי כל המוצרים והרכיבים במערכות המסופקות על ידו מאושרים ומורשים על  .3.20

לתמוך בהם לתחזק אותם לבצע בהם פיתוחים שדרוגים ושינויים  י הוא מוסמך לשווקםידי היצרן, וכ

 ה. תוכן כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך תפעול המערכת ותחזוק

 

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

"מועד  -ו "תקופת ההתקשרות"חודשים( מיום חתימת ההסכם כאמור )להלן בהתאמה:  36שלוש שנים )

 להלן. 4.3(, בכפוף לאמור בסעיף תחילת תקופת ההתקשרות"

 72דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשש שנים ) ענבל בלבד תהא רשאית, על פי שיקול .4.2

(, באופן מלא או חלקי, וזאת באמצעות הודעה "תקופות ההארכה"חודשים( נוספות סך הכל )להלן: 

)שלושים( יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תום איזו מתקופות ההארכה  30בכתב שתימסר לספק 

ך באישור הספק. בתקופות ההארכה יחולו הוראות הסכם זה, אותן קצבה ענבל, לפי העניין, ללא צור

אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת. למען הסר ספק מובהר עוד, כי אין כל התחייבות )או מצג( מצד 

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

 לאישור ועדת המכרזים של ענבל. 
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הא רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך תקופות ההארכה, על פי שיקול דעתה ענבל ת .4.3

 30הבלעדי, להביא לסיומו הסכם זה והיחסים בין הצדדים מכוחו, וזאת בהודעה בכתב, שתימסר לספק 

)שלושים( ימים מראש. במועד אשר ייקבע על ידי ענבל בהודעתה האמורה, או בתום תקופת ההודעה 

, לפי המאוחר מביניהם, יבוא לקיצו הסכם זה ותסתיים תקופת ההתקשרות על פיו, על כל מראש

"תקופת ההתקשרות" תיקרא בהתאם(. פעלה ענבל כאמור  -המשתמע מכך )והתייחסות בהסכם זה ל

בסעיף זה, יהא זכאי הספק לקבל מענבל אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין אספקת השירותים אותם 

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

מוסכם ומוצהר, כי  .להחזר הוצאות עבור רישוי/רישויים שנרכשו לתקופה מראש ואינן ניתנות לביטול

למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין 

וג שהוא כלפי ענבל ו/או מי מטעמה בקשר עם הפסקת ו/או סיום ההתקשרות כאמור, והוא לא יהיה וס

 זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או החזר הוצאות נוספים מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך.

י מובהר, כי סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פ .4.4

ההסכם ו/או על פי כל דין, אשר על פי לשונן, או מטבען, נועדו להמשיך ולחול גם לאחר תקופת 

 ההתקשרות, לרבות, לעניין זה, התחייבויות הספק לשמירת סודיות. 

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

א ענבל רשאית למסור את המשך ביצוע השירותים לכל מי שתמצא ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תה

לנכון ולהשתמש ללא הגבלה בתכניות ובמסמכים השונים 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, בנסיבות של ניגוד  .5.1

עניינים, הפרת אמונים, הרשעה בעבירה פלילית ובמקרה של ביצוע השירותים באופן רשלני ו/או בלתי 

 מקצועי ו/או לקוי. 

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

ים, בעלי רקע וניסיון הרלוונטיים לשירותים נשוא הסכם זה, \ים חלופי\הספק להציג לענבל, מועמד

לבחירתה של ענבל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. היה והספק לא יבצע את האמור ברישא של סעיף זה, 

מוקדמת, ולספק לא תהיה  תהא ענבל רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק לאלתר וללא הודעה

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענבל בגין כך.

 ראש צוות .6
לשירותים מקצועי ומנוסה בעל כישורים מתאימים וניסיון מקצועי רלוונטי  ראש צוותימנה  ספקה .6.1

מזמינה ולהפעלת צוות הפרויקט של לספק את השירותים המבוקשים עבור ה, שיהיה אחראי המבוקשים

 (. "ראש צוות")להלן:  ענבלתוך תיאום ושיתוף פעולה מלאים עם  ספקה

על  הספק.ירה של , ככל שהדבר נתון לשליטתו הסבצוותה ראשיתחייב להקצות באופן קבוע את  ספקה .6.2

 . ראש הצוותחליף מתאים ברמה דומה, לתפקיד לדאוג למ ספקה

מת המזמינה מראש ובכתב. בכל לקבל את הסכ ספקאו מחליף עבורו, יחייב את ה ראש הצוות מינוי .6.3

 של המזמינה ועל חשבונו האימה עם העובד הקודם, לשביעות רצונתמקרה, החילופין יבוצע תוך חפיפה מ

 . ספקהשל 
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ידאג  הספקחייבת לנמק דרישה זו, ו ענבל, כשאין ראש הצוותתהיה רשאית לדרוש החלפת  ענבל .6.4

 עם קבלת הדרישה האמורה ובתיאום מראש. ולהחלפת

 המבוקשים השירותים .7

מבלי לגרוע . המכרז המצורפים כנספח א' להסכם למסמכי 2בפרק  המפורטים את השירותים קיספהספק  .7.1

 למסמכי המכרז, הספק מתחייב ומאשר כדלקמן:  2בפרק  מהאמור

ענבל תהיה רשאית להחליט על צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים מהספק, בהודעה לספק, הכול  .7.2

ה ולשיקול דעתה הבלעדי. ככל שמדובר בהרחבת היקף שירות שניתן על פי הסכם זה, בהתאם לצרכי

העלות תהא בהתאם למחירים הקבועים בחוזה. ככל שמדובר בשירות שאינו מפורט בהסכם, אך קשור 

 הצדדים ינהלו מו"מ לצורך קביעת עלויות ההרחבה ואופן מתן השירות. -לתחום השירותים

ת במפורש, כי בשום מקרה, הספק וצוות הספק אינם, ולא יהיו, רשאים לקבל למניעת ספק, מובהר בזא .7.3

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 

 מישרין או בעקיפין, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה המפורשת לכך של ענבל, מראש ובכתב. אופן שהוא, ב

 

 המבוקשים תמורת השירותים .8

למסמכי המכרז, ועל פי הסכם זה, על ידי הספק וצוות  4פרק תמורת מתן השירותים, הכל כפי שהוגדר ב .8.1

למסמכי המכרז  4בפרק לספק את מחיר השירותים, כהגדרה הספק, במלואן ובמועדן, תשלם ענבל 

 "(.  התמורהוכמפורט בהצעת המחיר של הספק המצורפת כנספח ב' להסכם זה )להלן: "

 התמורה בגין השירותים כאמור תהיה מבוססת על הצעת המחיר של המציע הזוכה, עבור הרכיבים דלהלן: .8.2

)ישולם לפי ביצוע  שעות לשנה 300 –עבור שו"שים, עדכוני יצרן ועבודות נוספות שעת עבודה עלות  .8.2.1

היקף שעות העבודה שהוגדר כאמור מיועד לצורך חישוב התמחירי של רכיב זה בהליך בפועל, 

 (.המכרזי,  המזמינה אינה מתחייבת לעשות שימוש בהיקף שעות זה או אחר.

בהתאם  –נבחרת דירקטורים קיומו של תהליך פעיל של מחיר לחודש תחזוקה שוטפת ללא  .8.2.2

 על ידי המציע עבור רכיב זה. לחודש שהוצעה להצעה הכספית

ויחושב יקבע  –לחודש תחזוקת מערכת בהתקיים תהליך פעיל של נבחרת דירקטורים מחיר  .8.2.3

המחיר לחודש תחזוקה שוטפת ללא קיומו של תהליך פעיל של נבחרת הצעת אוטומטית לאחר 

 . 5כפול צעה הכספית שיוצע על ידי המציע בנספח ההלעיל(  8.2.2)כאמור בסעיף  וריםדירקט

הצעת המחיר, כפי שתוצג בהצעתו של המציע, תהיה סופית ומוחלטת ותכלול את כל הוצאות המציע בין  .8.3

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

 ימי 30 )היינו, "30 + "שוטף בתנאי יבוצעו התמורה חשבון על התשלומים כל ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .8.4

 למועד בהתאם כאמור(, ענבל של ואישורה לבדיקתה כדין מס חשבונית או חשבון הוגשו בו מהמועד עסקים

 לפי הספק של התחייבויותיו לביצוע ובהתאם הרלוונטית, המטלה ביצוע לאחר או הרישוי תשלום עבור

 מכרז.ה מסמכי הוראות

והעקיפות הנדרשות לעבודת הספק וצוות  מוצהר ומובהר בזאת, כי התמורה כוללת את העלויות הישירות .8.5

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

 כל התשלומים על חשבון התמורה ישולמו בתוספת מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד ביצוע כל תשלום.  .8.6



 מעודכןנוסח  – 10/2022הליך מס' 

47 
 

 משרד הוצאות אש״ל, נסיעות, זמן נסיעות, לרבות נוסף תשלום בכל תישא לא המזמינה ספק, כל הסר למען .8.7

 וכיוצ״ב.

המוצרים התמורה מהווה את התמורה המלאה, היחידה, הסופית והמוחלטת לספק עבור אספקת  .8.8

השירותים על ידיו וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי ההסכם ומסמכי ההזמנה. מובהר בזאת, כי התמורה ו

ם לענבל, משלוחי דוא"ל כוללת את כל ההוצאות המיוחדות, הכלליות והאחרות )לרבות לעניין זה: דיווחי

ודואר, צילומים, כוח האדם, ציוד ואמצעים 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(, 

יצוע יתר התחייבויותיו של הספק בהתאם מכל מין וסוג שהם, הכרוכות באספקת השירותים ו/או ב

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

בזאת כי לענבל תהא אופציה להרחבה של המערכת והשירותים, לקבלת מודולים ו/או  מובהרהצמדה. 

ם המבוקשים נשוא הליך זה. אפיון מודול ו/או פיצ'ר פיצ'רים ו/או שירותים נוספים הקשורים לשירותי

 אצל קיים )פיצ'ר( במוצר שמדובר ככל ו/או שירות כאמור ותמחורו יבוצעו באמצעות מו"מ בין הצדדים.

 את לספק מתחייב הספק - ענבל במערכת הטמעתו לצורך אפיון דורש לא אשר מטעמו ג' צד ו/או הספק

 הצדדים בין למו"מ ובכפוף עת באותה זה למוצר הקבוע ןהיצר תעריףב  ,דרישתה לפי לענבל, המודול/פיצ'ר

 והטמעה( תחזוקה )רישוי, בו ובשימוש בהטמעתו הכרוכים השירותים כלל עבור

ענבל תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב, בהודעה שתינתן לספק, כל סכום שעשוי להגיע לה מהספק בהתאם  .8.9

בגין כל נזק שנגרמו לענבל עקב מעשה או מחדל של הספק או מי  להסכם זה, לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן

 מטעמו, וזאת מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו לספק, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל. 

ענבל )ו/או מי מטעמה( תהא רשאית לפקח, להשגיח ולבדוק בכל עת, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה,  .8.10

ם התחייבויותיו של הספק וצוות הספק על פי ההסכם, ובכלל זה לדרוש על ביצוע השירותים ועל קיו

מהספק לנקוט בכל הצעדים הדרושים לצורך אספקת השירותים וקיום ההתחייבויות לפי מסמכי המכרז 

והסכם זה, במלואן ובמועדן, והספק מתחייב לנקוט בכל הצעדים הדרושים מיד עם דרישתה הראשונה של 

 ענבל לממש את זכותה על פי סעיף זה.ענבל על מנת לאפשר ל

למניעת ספק, מובהר בזאת כי אין ולא יהא בזכות הפיקוח האמורה של ענבל, במימושה או באי מימושה,  .8.11

ו/או הוראתה בכל עניין הקשור עם צוות הספק, לרבות החלפת מי מבין צוות הספק, כדי לשחרר את הספק 

או על פי כל דין, ולא יהא בכך כדי להטיל על ענבל )ו/או /מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו

 מי מטעמה( אחריות כלשהי. 

 

 היעדר יחסי עובד מעסיק .9
 

הספק מצהיר ומאשר, כי: )א( הוא יספק את השירותים ויבצע את יתר התחייבויותיו על פי ההסכם כנותן  .9.1

שירותים עצמאי; וכי )ב( בין הספק ו/או מי מטעמו, צוות הספק, שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו, 

ווצרו ביניהם יחסי מעסיק, ולא יתקיימו ו/או יי –לבין ענבל ו/או מי מטעמה, לא מתקיימים יחסי עובד 

מעסיק כתוצאה מהסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים; וכי )ג( כל מי שיועסק על ידי הספק  –עובד 

בקשר עם מתן השירותים, כולם או חלקם, לרבות צוות הספק, ייחשב כעובד או )לפי העניין( כנותן 

או )לפי העניין( תנאי  שירותים של הספק בלבד, המועסק על ידי הספק בהתאם לתנאי עבודה ושכר

שירותים, שיסוכמו בינו לבין הספק. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי 

הסכם זה לענבל ו/או לנציג ענבל להנחות את הספק ו/או להורות לו בכל עניין הקשור לצוות הספק, לרבות 

 הוראות הסכם זה על ידי הספק. החלפת מי מבין צוות הספק, אלא אמצעי להבטחת ביצוע 
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מובהר בזאת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי על כל תשלום המגיע ממנו לאנשי צוות הספק, לשלוחי  .9.2

הספק ו/או לאחרים המועסקים על ידיו, לרבות צוות הספק, וכל תשלום שיגיע למי מהם, יחול וישולם 

לום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע על ידי הספק ועל חשבונו בלבד. ענבל לא תהא חייבת בתש

השירותים, לרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח, לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים, או כל 

 זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.

הספק מתחייב לשלם עבור עובדיו, שיועדו על ידו לביצוע השירותים לפי הסכם זה, את כל הזכויות  .9.3

פי כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק  המגיעות להם על

; חוק חופשה שנתית, 1951 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

; צווי ההרחבה בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, 1958 –; חוק הגנת השכר, התשי"ח 1951 –התשי"א 

ההבראה והשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים, צווים,  תשלום דמי

הסכמים )קיבוציים או אישיים( הסדרים, כפי שיעודכנו מעת לעת, והוא יהא בכת עת אחראי לבדו, ועל 

חשבונו, למילוי כל התחייבויותיו וחובותיו על פי כל דין ביחס לאנשי צוות הספק, הן בקשר להעסקתם 

 ידיו והן בקשר לסיום העסקתם. על 

לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעסיק כאמור על ידי הספק ו/או מי מטעמו,  9.1היה ועל אף האמור בסעיף  .9.4

לרבות צוות הספק, שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו ו/או במקרה של טענה שתועלה על ידי רשות 

שהו בחיוב המוטל לפי הסכם זה על הספק מוסמכת כלשהי, כי ענבל ו/או מי מטעמה חייבים באופן כל

ו/או מי מטעמו, לרבות בקשר לצוות הספק, שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו, וכתוצאה מכך ייגרמו 

לענבל ו/או למי מטעמה הפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, הספק ישפה את ענבל ו/או את מי 

ם שישלמו או יחויבו בתשלומו, על פי פסק דין או החלטה מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכו

של רשות מוסמכת או על פי פשרה שהספק הסכים לה, ובכלל זה הספק ישפה את ענבל ו/או מי מטעמה 

מעסיק כאמור )לרבות  –כאמור בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או יחויבו להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד 

ין ושכר עדים(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ענבל תודיע בכתב לספק על הוצאות משפט, שכר טרחת עורך ד

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 הספק ו/או מי  .9.5

צוות הספק, שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו, וטרם נתקבלה החלטת הערכאה  מטעמו, לרבות

השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא ענבל רשאית לעכב כל תשלום לספק וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, 

 מעביד.-עד להחלטה סופית בעניין קיום יחסי עובד

והסכמתם באשר למעמדו של הספק למניעת ספק, התקשרות הצדדים בהסכם זה נעשית על בסיס הבנתם  .9.6

)ובכלל זה מי מטעמו, לרבות צוות הספק, שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו( כנותן שירותים עצמאי, 

בשים לב לחובות הספק לפי הסכם זה לשאת בכל התשלומים הנדרשים לצוות הספק, לשלוחי הספק ו/או 

מה זו מהווה תנאי יסודי ומהותי לנכונות לאחרים המועסקים על ידיו, ומובהר ומוסכם בזאת, כי הסכ

ענבל להתקשר בהסכם זה ולשלם לספק את התשלומים המפורטים בהסכם זה, אשר נקבעו בשים לב 

 למעמדו של הספק כנותן שירותים עצמאי.
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 אחריות הספק .10

מטעמה לא מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה, ענבל ו/או מי  .10.1

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 ולא סופקו ו/או לא סופקו ברמה לה התחייב 

ית, מתוך רשלנות הספק בהתאם להסכם, לרבות השירותים שסופקו באיחור, בצורה לקויה, בלתי מקצוע

 ו/או טעות וכדומה.

אין בתשלום כלשהו של ענבל לספק בנוגע למתן השירותים ו/או באישורה ו/או במתן הנחיות, כדי לשחרר  .10.2

 את הספק מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

אובדן ו/או  הספק יישא באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או .10.3

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(, אשר: )א( נגרמו תוך כדי, עקב או בקשר לאספקת 

לרבות עובדי הספק, לרבות עקב השירותים, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו, 

הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין; ו/או )ב( שהאחריות להם מוטלת על הספק על פי 

לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לענבל הסכם זה ו/או על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק 

חדל רשלניים של ענבל או מי מטעמה או צדדים או לכל צד שלישי ככל שהנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מ

 שלישיים.

בלי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבות כלשהי על פי ההסכם זה ו/או על פי כל דין, הספק יפצה  .10.4

ו/או ישפה את ענבל ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישה ראשונה בגין כל פגיעה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או 

ד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לענבל ו/או מי מטעמה, ואשר הספק אחראי תשלום ו/או הוצאה ו/או הפס

להם כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין, והספק מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע 

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.  

ל פי חוזה זה חב בו הספק בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד חויבה ענבל לשלם כל סכום בגין חיוב שע .10.5

הספק או עובד של ענבל או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר, תהא ענבל זכאית לשיפוי 

ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות 

ך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור, בתוספת הצמדה, ונותן הוצאות משפטיות ושכר טרחת עור

השירות יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שענבל תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור 

 ובלבד שענבל הודיעה לספק על קיום תביעה ו/או דרישה כאמור ואפשרה לו להתגונן ולהגן על ענבל מפניה.

מובהר כי ניהול ההגנה יהיה על חשבונו של הספק, אשר יישא בכל התשלומים, ההוצאות,  למען הסר ספק, .10.6

הנזקים ושכר טרחת עורכי דין שייפסקו על ידי בית המשפט או שייקבעו בהסדר שיאושר על ידי ענבל 

 והספק. יודגש, כי הספק מתחייב שלא לפגוע 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.

זה על כל תת סעיפיו, ולא קיבל על עצמו את הטיפול בתביעה, תפעל ענבל  11לא פעל הספק כאמור בסעיף  .10.7

והנובעות מכך. מובהר, כי חובת  הקשורותנגד הדרישה או התביעה בעצמה והספק יישא בכל ההוצאות 

השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לענבל ינבע מפסק דין ובין אם מכוח הסכם פשרה ובין מכל סיבה 

 שהיא.
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 ביטוח .11

ענבל חברה ל הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק .11.1

)להלן ביחד: "המזמין"(, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים,  לביטוח בע"מ

וח משולב אחריות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביט

 ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין(, מקצועית / מוצר,

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 

לפעילותם  ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי

 ולאחריותם הישירה.

המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, ,הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות .11.2

 בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח. 

 הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות .11.3

 התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. 

מעת לעת ולפי  ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות .11.4

 דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. .11.5

 סיום ההתקשרות בין הצדדים .12

 לעיל.  4ת להפסיק ו/או לסיים את ההתקשרות על פי ההסכם כאמור בסעיף ענבל תהא רשאי .12.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא ענבל רשאית לבטל את ההסכם  .12.2

ולסיים את ההתקשרות עם הספק באופן מידי, או במועד בו תקבע ענבל, וזאת מבלי שלספק תהיה טענה 

 13.3 ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין כך, למעט התמורה שמגיעה לו בגין השירותים כמפורט בסעיף

 להלן.

במקרה של חשד לפעולת הספק מתוך ניגוד עניינים, הפרת אימונים, אי שמירת הסודיות בכל  .12.2.1

הנוגע למידע שהגיע לספק עפ"י ההסכם, מעשה פלילי ו/או לא אתי ו/או החסר תום לב ו/או שיש 

חיו ו/או בו כדי לגרום נזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלו

  מי מטעמו. 

, 2אם הספק הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה. מובהר בזאת, כי האמור בסעיפים  .12.2.2

, על כל תתי סעיפיהם, הם תנאים עיקריים 18 -ו 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3

 ויסודיים בהסכם.

ם הצהרה מהצהרות הספק תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה או ללא א .12.2.3

 מלאה במהלך תקופת ההתקשרות.

לבטל את  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהא ענבל רשאית .12.2.4

ההסכם לאלתר כאמור לעיל או לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהספק לתקן 

ימי עבודה מיום שתימסר ההודעה לספק, והספק מתחייב  3את ההפרה ו/או ההתחייבות תוך 

 בזה למלא אחר הוראות ענבל. 
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יהיה הספק זכאי לפיצוי, שיפוי, עם תום תוקפו של הסכם זה או עם סיומו בהתאם לאמור בהסכם זה, לא  .12.3

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 הסכם זה ו/או הנובע ממנו, למעט יתרת התמורה 

ום ו/או הפסקת ההתקשרות בפעול, לרבות המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ת

  לעיל. 4.3בגין השירותים שיבצע בתקופת ההודעה המוקדמת לפי סעיף 

עם תום תוקפו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, יהיה על הספק למסור ו/או להחזיר לענבל או למי שהיא  .12.4

רכוש ו/או ציוד ענבל  או\תורה לו בצורה מסודרת במועד שבו ענבל תורה לו על כך, את כל המסמכים ו

שברשותו של הספק, לרבות עובדי הספק, אם וככל שיימסר לרשותם, וכן כל מסמך ו/או מידע ו/או תוצרי 

או עובדים ויהיה על הספק \השירותים השייכים לענבל ו/או מי מטעמה והמצוי ברשותו של הספק, ו

תים. למניעת ספק, לספק לא תהא לשתף פעולה עם ענבל או מי שהיא תורה לו לצורך המשך מתן השירו

   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 .13

הספק מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו, לרבות צוות הספק, ישמרו על סודיות, כמפורט בהתחייבות  .13.1

רת סודיות בנוסח המצורף למסמכי המכרז ובהוראות הסכם זה. התחייבויות הספק לשמירת לשמי

סודיות כאמור הינן התחייבויות בלתי חוזרות, אשר תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את הספק )לרבות עובדי 

הספק( ללא הגבלת זמן, גם לאחר תום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא. הספק וכל מי מטעמו, 

עובדי הספק, ישמרו בסודיות ולא יפרסמו כל מסמך, מידע, לרבות תכניות, חוות דעת, מסקנות,  לרבות

דו"חות, ממצאים וידיעות אחרות )לרבות טיוטות ו/או עותקים של איזה מהמסמכים האמורים(, 

 הכרוכים ו/או הקשורים בענבל ו/או במתן השירותים, או בהליך שנעשה עקב ביצוע השירותים או שהגיע

(, אלא אם יקבל הספק אישור מפורש "המידע"לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים )להלן ביחד: 

לכך מאת ענבל, מראש ובכתב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע אינו כולל ידע גנרי או ידע אשר נוצר 

  באופן ייעודי עבור  ענבל תחת הסכם זה.

 צורך מתן השירותים לענבל על פי הסכם זה. הספק לא ייעשה כל שימוש במידע, אלא ל .13.2

הספק ידאג לעדכן, להנחות ולחייב את כל מי שנחשף מטעמו למידע, לרבות את צוות הספק, בחובת  .13.3

למסמכי המכרז שמירת סודיות בנוסח המצורף סודיות כאמור לעיל ולהחתימם על התחייבות ל

 ולהעבירה לידי ענבל עם חתימת הסכם זה.

הספק מאשר ומצהיר בזה כי כל המידע ו/או כל מסמך ו/או דו"ח ו/או תכניות ו/או חוות דעת שיוכנו על  .13.4

ידיו ו/או עובדי הספק לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים לענבל וכן כל מידע שיגיע לספק במסגרת מתן 

ית של ענבל והיא (, יהיו בבעלות הבלעד"תוצרי השירותים"השירותים על פי הסכם זה )לעיל ולהלן: 

תוכל לעשות בהם כל שימוש. הספק 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 

ים במוצרי צד ג' וכי אין באמור בסעיף זה כדיי לחייב את הספק להעביר זכויות יוצר דעתה הבלעדי(. 

אשר יוענק לענבל במסגרת הסכם זה כפוף לתנאי הרישוי הסטנדרטיים של רישיון השימוש למערכת 

-knowהזכויות במתודולוגיות, נהלי ושיטות עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, תפישות,  כמו כן,היצרן. 

how ם שימוש במסגרת השירותים ולא ו/או פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע גנרי, אשר הספק יעשה בה

 .נוצרו באופן ייעודי עבור ענבל יישארו בבעלות הספק
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ענבל תהא רשאית לעשות כל שימוש בתוצרי השירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר, להעבירם  .13.5

לכל גורם שהוא לכל מטרה, וזאת בלי שתידרש הסכמת הספק, והספק לא יהא זכאי לקבל כל תמורה 

 ת בגין כך.נוספ

  
מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, הספק מתחייב להחזיק את המידע ואת תוצרי השירותים במקום  .13.6

מתאים ושמור, ולעשות את כל הנדרש כדי שהמידע ותוצרי השירותים לא יגיעו לידי מי שלא הוסמך לכך. 

ויקיים הגנת  הספק יציית לכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו

סייבר ואבטחת מידע בהתאם לדרישות רגולטוריות הרלוונטיות לענבל, כפי שיעודכנו מעת לעת. במקרה 

של תקלה כלשהי בקשר עם המידע ו/או תוצרי השירותים, יודיע על כך הספק לענבל מיד עם קרות אירוע 

 אבטחת מידע וסייבר. 

ענבל, ובכלל האמור לא יימצא כלפי ענבל במצב הספק יבצע את השירותים באופן התואם את אינטרס  .13.7

של ניגוד עניינים מכל מין וסוג לרבות קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין 

אחר שעלול להעמיד את הספק, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד 

 . ("ניגוד עניינים"עניינים )להלן: 

הספק מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד  .13.8

עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הספק ו/או של 

להודיע לענבל, באופן עובדיו, במישרין ו/או בעקיפין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב 

מידי, על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין 

פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו, והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות ענבל למניעת ניגוד עניינים 

 כאמור.

סעיפיו הקטנים, הינן בלתי חוזרות, אינן מוגבלות בזמן זה, על  14התחייבויותיו של הספק על פי סעיף  .13.9

ובמקום, והן תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא.  מבלי לגרוע 

יהיו בתוקף לכל  14.8-ו 14.7מהאמור לעיל, התחייבויות הספק הנוגעות לניגוד עניינים כאמור בסעיפים 

 ( שנים לאחר מכן.5) תקופת ההתקשרות ולמשך חמש

 אבטחת מידע והגנת סייבר .14

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

 .המצורף כנספח ד' להסכם זה המכרזלמסמכי ' דדרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט בנספח 

  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .15

י כל התחייבויותיו של הספק פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד, שענבל תהא כבטחון למילו .15.1

להם, בין עפ"י דין ובין עפ"י הוראות ההסכם, יפקיד הספק בידי ענבל ערבות בנקאית אוטונומית, זכאית 

 ש"ח, 15,000' להסכם זה )להלן: "הערבות"(, בסך גצמודה למדד המחירים לצרכן, שתצורף כנספח 

סיום תקופת  ימים( ממועד 60בתוקף מיום חתימת ענבל על ההסכם עם המציע הזוכה עד לתום חודשיים )

הוארכה תקופת ההתקשרות, בהתאם לדרישות הליך זה, מסיבה כלשהי, יחודש אוטומטית  ההתקשרות.

נקאית יום לאחר תום תקופת ההארכה או תומצא על ידי הספק ערבות ב 60של  גם תוקף הערבות לתקופה

תוקף  חדשה לתקופה כאמור, ותחולנה הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים. הספק ידאג להארכת

 הערבות והמצאתה לענבל לפחות חודש לפני תום תוקפה.
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עלויות הכרוכות בהנפקת/בהארכת הערבות ו/או הנובעות הימנה, תחולנה במלואן על הספק ותשולמנה  .15.2

 על ידו.

ו לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי דין או לצורך בכל מקרה בו יפר הספק ו/א .15.3

קיזוז או בשל התנהגות בחוסר תום לב של הספק, תהא ענבל רשאית לממש את הערבות, כולה או מקצתה 

ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, לגישור, למשא ומתן משפטי כלשהו 

כחה כלשהי. הערבות תמומש באמצעות דרישה חד צדדית של ענבל לבנק מוציא הערבות, או למתן הו

שעליה תינתן הודעה בכתב גם לספק, ומבלי שענבל תידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק 

מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט. מימוש הערבות יתבצע לאחר שתינתן לספק 

 לתקן את הדרוש תיקון בהתאם לנסיבות.הזדמנות סבירה 

השתמשה ענבל בזכותה לחלט את כספי הערבות או חלק מהם, יהא הספק חייב להמציא לענבל ערבות  .15.4

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הספק הודעה כי  7חליפית העומדת בכל הדרישות המפורטות לעיל, תוך 

 ענבל מימשה את הערבות או כל סכום מתוכה.

אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק על פי ההסכם, ואין בכל  .15.5

 זה כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו על פי ההסכם. 16האמור לעיל בסעיף 

עד  הערבות תוחזר על ידי ענבל לספק, בכפוף לכך שהספק מילא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה .15.6

לסיום הטמעת המערכת במלואה, בהתאם לדרישות ההליך, שמועד קיומן חל עד לאותו מועד, במלואן 

 ובמועדן.

 המחאה והעברה .16

הספק לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב לאחר, בשום דרך שהיא, במישרין או בעקיפין,  .16.1

, כולן או חלקן, אלא אם נתקבלה לכך את ביצוע הסכם זה ו/או את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו

הסכמתה המפורשת של ענבל, מראש ובכתב )ככל שתינתן הסכמה כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 ענבל(, ובכפוף לתנאים שייקבעו, אם ייקבעו, על ידי ענבל.

 זכויותיו של הספק לפי ההסכם או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו. .16.2

אית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב הסכם זה, כולו או מקצתו, ללא צורך בהסכמת ענבל תהא רש .16.3

 הספק, ובמקרה כאמור יהיה הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הספק.
 

 השפעת סכסוך על ביצוע השירותים .17

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי 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 מחלוקת ו/או אי הסכמה ביניהם בדרכי נועם ומתוך הבנה 

 הדדית.

 קיזוז ועיכבון .18

ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לענבל וכן לא יהיה רשאי הספק לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום  .18.1

לעכב כל מסמך ו/או נכס ו/או תכנית השייכים לענבל והמצויים בידיו, מכל מין וסוג שהם להבטחת חובות 

 ענבל כלפיו.
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לעיל, ענבל תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או פיצוי שיגיעו  8.10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .18.2

הסכם זה מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע לספק על פי הסכם זה, להבטחת חובות הספק כלפיה לה על פי 

 על פי הסכם זה.

 שונות .19

הסכם זה מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה, חוזה בכתב  .19.1

ם זה, למעט האמור או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת הסכ

במסמכי המכרז על נספחיו, ואשר לא באו לידי ביטוי בהסכם, מבוטלים בזה ואין בהם כדי להוסיף על 

החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו 

 קשורים בהם. 

פס בכתב, וייחתם על ידי שני הצדדים כל שינוי בהסכם ייעשה באמצעות מסמך נפרד מההסכם, שיוד .19.2

לא יהיה בר תוקף. שינוי כאמור, לאחר  –באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מהם, שאם לא כן 

 שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח להסכם וכחלק בלתי נפרד הימנו.

, לרבות הספק יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים ורשויות מוסמכות אחרות כלשהן .19.3

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.

בהסכם זה כל, החובות החלים על הספק חלים גם על עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, לרבות צוות הספק,  .19.4

 בים במשמע וכן להיפך, וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.וכל האמור בלשון יחיד אף הר

הסכמת ענבל לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו  .19.5

 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשה ענבל במקרה מסוים בזכויותיה לפי ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכויותיה אלה,  .19.6

 מקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.לא לגבי ה

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים באיזור  .19.7

 יפו, ולהם בלבד.  –המרכז ו/או תל אביב 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תישלח בדואר רשום מצד אחד  .19.8

שעות מעת מסירתה למשלוח  72ו, לפי הכתובת האמורה, תיחשב כאילו התקבלה אצל הנמען למשנה

בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. הודעה אשר תישלח באמצעות פקסימיליה ו/או 

 דוא"ל תיחשב כאילו התקבלה ביום שבו נשלחה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________________ _________________________ 

 הספק  ענבל
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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. _____________

מכרז - 10/2022הליך מס' ב(, אשר נבחר כמציע הזוכה "המבקש/ים"לבקשתה של חברת______________ )להלן:  .1
 חברה לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת ניהול ממוחשבת עבור ענבלפומבי 

אנו ערבים בזה כלפיכם "( ענבל -" ו"השירותים)להלן: " נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות
( "סכום הקרן הנ"ל"שקלים חדשים(, )להלן:  חמישה עשר אלףש"ח  )במילים:  15,000לסילוק כל סכום עד לסך של  

"הפרשי  בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:
, בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת השירותים עבור הצמדה למדד"(

 ענבל.
 הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: "סכום הערבות".הקרן  .2
 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו:  .3

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על -א. "מדד המחירים לצרכן" 
 ולמחקר כלכלי.

 התשלום בפועל על פי ערבות זו. מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני -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 ההפרש בין 
היסודי. אם יתברר כי המדד  המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד
 החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

ימים )במילים: שבעה ימים( לאחר קבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל תוך  .4
עיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, ב

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 האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו עד מועד 

תכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דריש
 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. הדרישה על פי  .6

 ל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.ערבות זו צריכה להתקב
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

  
 בכבוד רב,                
 שם הבנק _____________________ 
 סניף ________________________ 
 מספר סניף ___________________ 

 
 

 תאריך:_____________ 
 הבנק:____________________חתימה של מורשי החתימה וחותמת 
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 דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר –' דנספח 

המציע על "(, תקנות אבטחת מידע)להלן: " 2017 -לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 15בהתאם לתקנה 

 דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט להלן: אחרההתקשרות למלא במשך כל תקופת  הזוכה

 מצהיר ומתחייב בשמו ו/או בשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן השירותים עפ"י הסכם זה, כדלקמן: המציע

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, מקיימים וימשיכו לקיים  הוא .1

"( ותקנותיו, החוקלהלן: ") 1981 –במהלך כל תקופת ההתקשרות, את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

( הנחיות הרשות "התקנות")להלן:  2017 –ובפרט את הוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 

להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, הוראות והנחיות של ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייבר, 

ולעמוד  לטוריות הרלוונטיות למתן השירותים נשוא הסכם זהבהתאם לדרישות רגוככל שיינתנו מעת לעת וזאת 

  ' להסכם ההתקשרות(ד)נספח  בכל רכיבי מפרט הדרישות על פי מפרט דרישות והתחייבויות בנושא אבטחת מידע

 .("מפרט הדרישות וההתחייבויות" )להלן:

במפרט הדרישות  כמפורטאינו מקיים את כל דרישות אבטחת המידע  המציעונכון לחתימת הסכם זה,  היה .2

לפעול להשלמת הדרוש באופן שיעמוד בכלל הדרישות כאמור ולהודיע בכתב לממונה  המציע, מתחייב וההתחייבויות

מיום  חודשים 6על אבטחת מידע בענבל כי הוא עומד בכל הדרישות של מפרט הדרישות וההתחייבויות, וזאת תוך 

לא עמד  המציע. ככל שהממונה על אבטחת מידע בענבל יקבע כי קבלת הסכם חתום על ידי מורשה החתימה בענבל

נקיטת פעולות ככל שתראה לנכון ואף על  על למציעתהיה רשאית להודיע , ענבל מדרישות אבטחת המידע ובאיז

בעניין זה כלפי ענבל ו/או מי  ו/או תביעה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ולמציע המציע,ההתקשרות עם  הפסקת

 מטעמה.

, אשר יעמוד בקשר עם הממונה על אבטחת המידע המציעמטעם איש קשר אשר יהיה אחראי לאבטחת המידע  בועלק .3

 בענבל לצורך תיאום ויישום כלל ההנחיות נשוא דרישות אבטחת המידע בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

מוסמך לעיין בחומר או במידע למנוע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השירותים ממי שאינו  .4

 .המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות

שיגיעו אליו  כלשהי, ממוחשבת, בין פיזיים ובין אגורים במערכת מידעחומרים ו/או בנתונים ו/או בשימוש ב לעשות .5

רשאת השימוש של ענבל. מבלי בהתאם לה אך ורק( "המידע"במסגרת מתן השירותים עפ"י הסכם זה  )להלן ביחד: 
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יהא אחראי בלעדית לשימוש שייעשה על ידו ו/או ע"י מורשי הגישה מטעמו במידע  המציעלגרוע מהוראות כל דין, 

 . המציעשל ענבל שנאגר אצל 

 לא להעביר כל מידע לצד ג' כלשהו ללא הסכמת ענבל מראש ובכתב. .6

חייבויותיו עפ"י הסכם זה ולהיות אחראי כלפי ענבל על כל לאבטחת כל מידע שיגיע אליו במסגרת ביצוע הת לדאוג .7

המידע המועבר אליו או דרכו, לרבות: חוות דעת, דוחות, תכתובות, נתונים אישיים, דוא"ל, קבצים, מסמכים וכו' 

 עפ"י הנחיות שיועברו ע"י ענבל.

בכל עת  מהמציעקש ולקבל . ענבל תהא רשאית לבטחה מעודכנים וזמינים לעובדי המציעולקיים נהלי אב לקבוע .8

 עותק מנהלים אלו.

 זה. תקנות והסכםהממונה על אבטחת מידע בענבל על אודות אופן ביצוע חובותיו לפי ל, אחת לשנה לפחות, לדווח .9

הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל, לפי תקופת ההתקשרות על פי עם סיום  .10

לצורך מתן  המציעשל ברשותו  שיימצא באותה עתהמוקדם, ובכפוף להוראות כל דין, למחוק את כל המידע 

את המאמת חתום ומאושר כדין תצהיר ימים לאחר סיום תקופת ההתקשרות,  7ולהמציא לענבל, עד  השירותים

תה ענבל , וזולת אם הורולות מחיקה, ביעור והשמדה של כל המידע שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות עמוביצוע פע

נדרש לקיים  שהמציע תפחת מזו, רמת אבטחת המידע של המידע כאמור לא אחרת ובהתאם להנחיותיה, ובכל מקרה

 במהלך מתן השירותים לענבל.   

 לכתובת: דוא"לבאמצעות משלוח ל, למנהל אבטחת המידע של ענבבאופן מיידי להודיע  .11

cyber_security@inbal.co.il  :אירוע/חשד לאירוע סייבר/אבטחת מידע שבו קיים על כל  9779287-03ו/או טלפון

 .פעולה עם נציגי ענבלמורשים ולשתף לגורמים שאינם  בקשר לביצוע הסכם זהמידע ה ו/או דליפת  חשד לחשיפת

)בחצריו ו/או בהתקשרות  המציע אצל לערוך, ימי עבודה לפחות 3 מראש של בהודעה עת בכל, רשאית תהא ענבל .12

מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע והגנת סייבר, שמירת סודיות ופרטיות הנוגעים לביצוע 

 המציעורת והבקרות הנ"ל, יימצאו ליקויים, מתחייב ההתחייבויות על פי האמור בהסכם זה. אם במסגרת הביק

קבע ע"י ירמת החומרה של הליקוי ואשר ישייקבע בהתאם לבלוח זמנים  , על חשבונו,לתקן את הליקויים שנמצאו

 . , ולהודיע על כך בכתב לממונה אבטחת המידע בענבלמידע בענבלהאבטחת על ממונה ה

 .ההסכםבהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של  יסודיעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו ס סעיף .13
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 מפרט דרישות אבטחת מידעלהלן  .14

 המציע ימלא את השאלון להלן ויצרפו להצעתו

 דרישה #
באופן האם מתקיים 

 סמן בעיגול ?מלא

נא  במידה וסומן 'לא'

 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 

להתעדכן , מוגדרת 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, 
היא באמצעות הזדהות חזקה 
הכוללת לכל הפחות שניים 
מתוך שלושת מנגנוני 

 הבאים:ההזדהות 
 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
מורכבות של אותיות,  .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  במידה וסומן 'לא'

 לפרט

הסרת הרשאות לעובדים   .8
 שעזבו

  לא /כן 

רת שומר מסך לנעילה הגד  .9
של חוסר  דקות 15אחרי 
 פעילות

  לא /כן 

, המציעבכלל המחשבים של   .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 

גישה לדואר אלקטרוני, בעלי 
 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 

קיימת בקרת כניסה למתחם   .15
הפיזי בו מצויים מחשבי 

 .המציעהעבודה של 
 הבקרה:יש לציין את סוג 

 

  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 

כלל המחשבים הניידים   .18
עושה בהם שימוש המציע ש

מוצפן הינם בעלי דיסק קשיח 
 ומוגן בסיסמה

  לא /כן 

מידע רגיש המאוחסן בענן )גם   .19
 מוצפן -לגיבוי( 

  לא /כן 
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 דרישה #
באופן האם מתקיים 

 סמן בעיגול ?מלא

נא  במידה וסומן 'לא'

 לפרט

פירט בכתב ומקיים  המציע  .20
נוהל או הוראה המנחה לעדכן 
את ענבל בכל אירוע או חשד 
לאירוע דלף מידע או אירוע 

 12-אבטחת מידע, לא יאוחר מ
 שעות מרגע זיהוי האירוע

  לא /כן 

משרתי  מידע ישן נמחק  .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 

 מורשי גישה ומעלה למידע של ענבל 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

 

מתקף את הנהלים  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
 תקופתייםומבדקי חוסן  

  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  במידה וסומן 'לא'

 לפרט

הגדיר ומקבל התראות  המציע  .31
בגין גישה בלתי מורשית 

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 המציעשם מלא של החותם בשם  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 

חוק אם לא יעשה כן, אישר בפני שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך ב

 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

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

 


