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

 המינים 2 -נים למסמכי ההליך כתובים בלשון זכר אולם מכוו .זה הליך על ענהמ
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 -א' פרק-

 

 כללי .1

 םשירותיהלמתן  הצעות לקבלת בזאת פונה , ("המזמינה" או/ו "ענבל": להלן)מ "בע לביטוח חברה ענבל

במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של ענבל חברה לביטוח בע"מ עבור כהגדרתם בהזמנה זו, , המבוקשים

 והכל בהתאם למתואר בכלליות בפתח הדברים: רשות החברות

אר עיסוקיה משמשת כזרוע שלת ישראל ובין שענבל הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של ממ .1.1

קת ענבל מספ הממשלה במגוון פעילויות ניהוליות, ביטוחיות, פיננסיות ופרויקטאליות.ביצועית של 

 .שלעילפעילות הלצורך ביצוע פלטפורמה מינהלית עבור משרדי הממשלה השונים 

וחשבת אשר פרטיה מופיעים נעשה באמצעות מערכת ממ המדינה מטעם המכהנים הדירקטוריונים איוש .1.2

  תחת הפרק "המצב הקיים" במפרט הטכני. 

תחזוקת מערכת זו, כאמור במפרט הטכני ובאמנת השירות, ענבל מפרסמת מכרז פומבי לשם קבלת לצורך  .1.3

  ההצעות.

 הגדרות .2

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:

ם אשר עומדת בתנאי הסף המפורטיחברה בעלת מומחיות טכנולוגית  מציע

 . במכרז זה ה הצעהלהלן ואשר הגיש

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ ענבל

 .רשות החברות הממשלתיות הרשות

 .המכרזים של ענבל תעדוו וועדת המכרזים

 .מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה ההזמנה

 החוזהוענבל חתמה עמו על מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה  הספק/המציע הזוכה

לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות   .להזמנה 'ג כנספחהמצ"ב 

המילה "מציע" תוחלף במילה "הספק" בכל מסמך בהזמנה זו על 

 נספחיה. 

 2כמפורט בפרק  ותים שיסופקו על ידי המציע הזוכהמכלול השיר המבוקשים השירותים

 להזמנה. 2 -ו 1 יםובהתאם לאמור בנספח להזמנה

על  מטעם ענבלמקצועי אחראי 

  ותההתקשר

 או מי מטעמה מערכות מידע יתסמנכ"ל

איש הקשר מטעם ענבל 

 אחראי על ההליך ה

 קורן עו"ד עומר קלפון

ימים לאחר מועד  חודשמיום פתיחת המערכת להגשת מועמדות ועד  זצן נבחרת דירקטורים

 .רים()מועד הערעולמועמדים דחייה  -שליחת מכתבי זכייה

 



 "נוסח מעודכן"
 07/2017מכרז פומבי 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282ית שדה התעופה, ת.ד רח' הערבה, קרי – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

E-mail Address michrazim_gius@inbal.co.il 
  

- 3 - 

 : והוראות מועדים טבלת .3

 

 הפעילות התאריך

  פרסום המכרזמועד  30.03.2017

 מציעים מפגש  16:00בשעה  06.04.2017

הערבה, קרית שדה התעופה, חדר  חובמפגש המציעים יארך במשרדי המזמינה בר

 .הנוכחות במפגש הינה חובה. 4ישיבות קומה 

על המציעים אשר בכוונתם להגיע לכנס לשלוח לאיש הקשר בדוא"ל 

m0717@inbal.co.il,  הודעה בדבר כוונתם להגיע, לרבות שמות הנציגים

 ותפקידיהם במציע. 

המקום אינו מובהר כי מפגש המציעים נועד לשם הצגת המערכת הקיימת בלבד ו

לשאילת שאלות ושאלות שישאלו במסגרת המפגש כמו גם התשובות שינתנו לא 

כתב במסגרת שאלות ההבהרה ונענו בכתב יחייבו את המזמינה אלא אם נשאלו ב

 במסגרת התשובות לשאלות ההבהרה.

 מטעם המציעים מועד אחרון לשאלות הבהרה 14:00בשעה  20.04.2017

קורן  יש הקשר עו"ד עומר קלפוןאל בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב 

 .למועד זהוזאת עד  ,.ilm0717@inbal.co באמצעות דוא"ל 

  על שאלות ההבהרה מועד אחרון לתשובות ענבל 26.04.2017

. רק תשובות למציעיםבמכתב הבהרות  פורסמנהת ההבהרה לשאלותתשובות 

 .הצדדיםתחייבנה משפטית את  ענבלמבכתב 

 מועד פתיחת תיבת המכרזים 04.05.2017

 ות מועד אחרון להגשת ההצע 14:00בשעה  08.05.2017

לתיבת  סגורה, כמוגדר להלן, במעטפה באופן ידני יש למסור את ההצעות •

משרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, אשר ממוקמת ב המכרזים בלבד

מועד מה ולא יאוחר עדקומת הכניסה )ליד השומר( קריית שדה התעופה, 

 (. "המועד האחרון להגשת ההצעות")להלן: הנקוב לצד סעיף זה 

 כוחו בא ו/או המציע ידי על וידני אישי באופן תגענה לא אשר הצעות כי יודגש •

 והשעה למועד עד  מכרזיםה לתיבת כוחו בא ו/או המציע ידי על תוכנס לא ואשר

 )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא תתקבלנה לא ,לעיל שנקבעו

 "(.התקנות" )להלן: 1993-תשנ"גה המכרזים, חובת לתקנות

 מלהעלות מנועים יהיו המציעים וכי לערעור ניתנת לא זו סוגיה כי דגישלה נבקש •

 הפעלת עם בקשר ,שהן וסוג מין מכל דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל

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

 .כאמור

ימים מהמועד  90 

האחרון להגשת ההצעות. 

  תוקף ההצעה
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האופציה  למזמינה

רכת תוקף ההצעה להא

 נוספים. ימים 180למשך 

 

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

 למציעים, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.פורסם שת

 ההתקשרות תקופת .4

על ידי  החוזהמועד חתימת המתחילה ב, חודשים 24למשך  כה תהיהתקופת ההתקשרות עם המציע הזו .4.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: )הצדדים 

 :ההתקשרות תקופת הארכת .4.2

 שיקולל בכפוףהמבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה  לענבל

: להלן) חלקםאו כולם , (שנים שלוש)נוספים  חודשים 36 עדשל  לתקופה, ןהצרכיל ובכפוף הבלעדי ןדעת

 .("המוארכת ההתקשרות תקופת"

 הקשר שיא .5

רחוב ערבה, בבית ענבל,  יושבה קורן עומר קלפון עו"ד והינ זה הליךלהקשר מטעם ענבל בכל הקשור  איש .5.1

 בלבד.  m0717@inbal.co.il   אלקטרונית:דואר בכתובת באמצעות  70100קריית שדה התעופה, נתב"ג 

לוודא  החובה חלההמציע  לע .דוא"לה באמצעותהקשר בכתב בלבד  ישזו ייעשו לא הזמנההפניות בגין כל  .5.2

 ל. בענב פנייתו קבלת

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .6

 בכוונת ענבל להתקשר עם מציע זוכה אחד בהליך זה.  .6.1

 סיבה מכל ואם ענבל של הצרכים גידול בשל אם, זוכה מציע בעזיבת)אם  ענבל ידי על הצורך שיעלה ככל .6.2

 מנת על וזאת ,בהליךאינו המציע הזוכה ו בהליך שהשתתף למציע לפנות הזכות שמורה למזמינה ,(אחרת

 אלו במקרים כי יובהר. המציע של להסכמתו בכפוף והכל ,המבוקשים השירותים למתן עמו להתקשר

, האמור מן לגרוע מבליה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך. במקום הגבו שדורג המציע אל ענבל תפנה

 לפנות גם הזכות שמורה ולענבל, לעיל כאמור לפעול המכרזים וועדת של התחייבות משום באמור אין

 .צרכיה ולפי הבלעדי דעתה שיקולפי ל והכל הסף בתנאי שעמדו אחרים למציעים
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 -ב'  פרק-

 והיקפם המבוקשים השירותים הגדרת .7

למסמכי  2)המפרט הטכני(, נספח   למסמכי המכרז 1נספח כהגדרתם בהינם המבוקשים השירותים  .7.1

 המכרז )אמנת השירות( וההסכם. 

 כי התחזוקה מחולקת לשתי קטגוריות משנה: מובהר הן לעניין הצעת המחיר והן לעניין מתן השירותים .7.2

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

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

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

 -יימת לתקופה של ככאשר מתקיימת נבחרת דירקטורים היא מתק -תחזוקה בזמן נבחרת דירקטורים (2

חודשים. מבלי להתחייב לכמות שעות התחזוקה אשר יכול ויעמדו על מספר נמוך או גבוה יותר  3

ולידיעה בלבד המזמינה מבהירה כי על פי ניסיון העבר הממוצע החודשי לתחזוקה בזמן נבחרת צפוי 

 שעות תחזוקת מערכת. 220 -לעמוד על כ

ימים לאחר מועד  חודשמיום פתיחת המערכת להגשת מועמדות ועד  –זמן נבחרת הדירקטורים (3

 .רים()מועד הערעולמועמדים דחייה  -שליחת מכתבי זכייה

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

 מערכת דירקטורים המזמינה לא תשלם עבר תחזוקה שוטפת ולהיפך. 

ים מספר פעמים בשנה או פעם אחת בכמה שנים או לא להתקיים כלל נבחרת דירקטורים יכול ותתקי (5

 והמזמינה אינה מתחייבת לקיום נבחרת דירקטורים משך כלל תקופת ההתקשרות. 
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 משנה קבלני .8

 ובלבד הפיתוחיםו המבוקשים השירותים ביצוע לצורך מטעמו משנה בקבלני להיעזר יוכל הזוכה מציעה .8.1

  המזמינה. אצל מראש אושרו שאלו

 הבאות: ההוראות יחולו המשנה קבלן על .8.2

 המזמינה. ע"י ובכתב מראש יאושר המשנה קבלן .8.2.1

 הסף. תנאיב בנדרש לפחות, ויעמוד בתחומו מומחה יהיה המשנה קבלן .8.2.2

 בכל גריעה ו/או וויתור משום הזוכה המציע מטעם המשנה קבלן את המזמינה אישור בעצם אין .8.2.3

 כלפי הזוכה המציע של ואחריות לרבות הזוכה ציעהמ כלפי למזמינה שתעמוד עילה ו/או טענה

  בגין המלאה באחריות ונושא בעצמו השירות את שנתן כמי המציע ייחשב מקרה, בכל המזמינה.

 בתנאים יהיה משנה קבלן באמצעות טיפול וכל אחר באמצעות בפועל בוצע אם גם שניתן, השירות

  עצמו. הזוכה המציע על החלים ובזמנים

 האחריות מלוא את תחיל המשנה קבלן ידי על נספחיה על זו הזמנה עפ"י ייבותהתח כל הפרת .8.2.4

 זה. בעניין טענה כל תעמוד לא הזוכה ולמציע הזוכה המציע כלפי והסעדים

 וזאת מטעמו משנה קבלן עם המציע  להתקשרות להסכים שלא הזכות לעצמה שומרת המזמינה .8.2.5

 לפי התחייבויותיו בכלל לעמוד מחויב היהי והמציע לכך הסבר ליתן חובה ו/או צורך כל ללא

   נספחיה. על זו הזמנה

  .המשנה לקבלן ולא הזוכה למציע ורק אך יהיה המזמינה תשלום .8.2.6

 התחייב להם השירותים קבלת למעט יחסים, כל קיימים יהיו ולא אין והמזמינה המשנה קבלן בין .8.2.7

 כלל בגין מלא שיפוי נההמזמי את לשפות חייב יהיה הזוכה והמציע בהצעתו הזוכה המציע

 שתועבר עניין ובכל סוג מכל דרישה ו/או תביעה כל בגין הראשונה, דרישתה עם מיד הוצאותיה,

  למזמינה. המשנה מקבלן
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 -ג' רקפ-

 הסף תנאי .9

 : במצטבר , על כל התנאים הבאיםמציע העונה בעצמורשאי להגיש הצעה 

 כללי - מציע : התנאי סף .א

 המועד בטרם ,חודשים 36  לפחות קבע דרך עסקיו ומנהל בישראל דין כל עפ"י מותרת תאגדותה הינו המציע .9.1

  הצעות. להגשת האחרון

 על המציע להמציא את האישורים הבאים: -כדין ספרים ניהול .9.2

"חוק עסקאות גופים )להלן:  1976-תצהיר כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .9.2.1

 (.ציבוריים"

פי חוק מס -פי פקודת מס הכנסה ועל-ל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, שעליו לנהל עלאישור ע .9.2.2

 , כדין. 1975-ערך מוסף, התשל"ו

אישור ניכוי מס במקור )באם רלוונטי( וכי נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל  .9.2.3

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

 מקצועיניסיון  -המציע :תנאי סף .ב

  .PHP בשפת בפיתוח שנים 3 לפחות של ניסיון בעל המציע .9.3

 שלהלן. ה בסעיף האמורים במועדים  PHP בשפת פיתוח פרויקטי 3 לפחות ביצע המציע .9.4

 על ידי המציע לראש הצוות המוצע ף:סתנאי  .ג

  PHP בשפת פיתוח פרויקטי 2 בלפחות חלק לקח או ביצע אשר בפיתוח מומחה צוות ראש יציג המציע .9.5

 שלהלן. ה בסעיף האמורים במועדים

 על ידי המציע הצוות המוצעיש לא :תנאי סף .ד

 פיתוח פרויקט לפחותב חלק לקח או ביצע אשר הצוות( לראש )בנוסף אחד צוות איש לפחות יציג המציע .9.6

 שלהלן. ה בסעיף האמורים במועדים PHP בשפת אחד

לא יילקחו בחשבון לצורך עמידה בתנאי הסף של המציע, של  2010פרויקטים שנסתיימו לפני שנת  .ה

 ראש הצוות ושל איש הצוות המוצע.

 הצגת אישור נוכחות במפגש המציעים.  .ו

 לעניין תנאי הסף: בהרותה .ז

 לפחות. פיתוח שעות 100 של PHP בשפת בפועל פיתוח זה: במכרז PHP בשפת פיתוח פרויקט •

  .במציע יםלהיותשכיר  יםחייב ואינם המציע מטעם משנה קבלני תלהיו  יםיכול הצוות ואיש  הצוות ראש •

 אוה המציע הצביע ושעלי הניסיון האם ההחלטה זה ובכלל ,הניסיון בדרישת עומד המציע האם ההחלטה •
  .המזמינה של הבלעדי דעתה שיקולל נתונה ,זה  הליך נשוא המזמינה לדרישות בהתאם ניסיון
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 -פרק ד'-

  ותומשקול מידה אמות .10

 :הן כדלקמן ותאמות המידה לבחינת ההצע

 30% -  האיכות מרכיב .10.1

 בכתב המפורטת והצעת בסיס על הסופי, הציון ךסמ 30% יהיו אשר ,נקודות 30 עד של ניקוד יינתן למציע

 ואיכות טיב המוצע, והצוות המציע של ניסיונו הבאים: מרכיביםב השאר יןב בהתחשבו ,ובתצהיר

 ביותר הגבוה הניקוד בעלי המציעים שלושת רק .וכיו"ב (,ואיכות היקף) יעהמצ שביצע הפרוייקטים

 בהתאם תיעשה האיכות מרכיב בדיקת .(הסופית" המציעים קבוצת" )להלן: הראיון לשלב יעברו

 :הבאות המדיה אמותל

ניקוד  ניקוד לסעיף סעיף הבדיקה
מקס
 ימום

   מציעניסיון מקצועי ב .א

, מעבר כהגדרתו בתנאי הסף PHPבגין כל פרויקט פיתוח בשפת  .1
השנים )ללא הגבלת  9.4לנדרש בתנאי הסף כאמור בסעיף 

 ה(-9המופיעות בסעיף 
 

לכל פרויקט נוסף נקודה חצי 
מעבר לשלושת הפרוייקטים 

 4עד  -שנדרשו בתנאי הסף 
 נקודות.

4 

המזמינה תבחר פרויקט אחד מבין  -התרשמות מפרויקט .2
 ו בהתאם להתרשמותההפרויקטים שהוצגו בפיתוח ותנקד

 8 נקודות 8עד 

   צוות המוצעשל ראש הניסיון מקצועי  .ב

, מעבר לנדרש כהגדרתו בתנאי הסף PHPבגין כל פרויקט פיתוח בשפת 
השנים )ללא הגבלת  ראש הצוותשביצע ,  9.6כאמור בסעיף בתנאי הסף 

 ה(.-9המופיעות בסעיף 

לכל פרויקט נוסף חצי נקודה 
שנדרשו  מעבר לשני הפרויקטים

 נקודות 3עד  -בתנאי הסף 

3 

 המלצות  .ג

 מתוך ותהמלצ שתי לפחות של הבדיק פי על ניקוד יינתן למציע •

  .הצעתו במסגרת המציע שיגיש הרשימה

 שהגיש ההמלצות מתוך אחת המלצה לנקד הזכות שמורה למזמינה •

 התקשרויות ביצוע מאופן הרצון שביעות מידת בסיס על המציע

 לתקנה בכפוף והכל אחר, ממשלתי גורם כל של או שלה ,אתו קודמות

 זה גוף הגיש לא אם גם ,1993 – "גהתשנ ,המכרזים חובת לתקנות 22

  כממליץ.

 8 .נקודות לכל המלצה 4עד 

המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר בשלב זה  שלושת  -שלב מעבר .ד
)במידה ואין שלושה מציעים ומעלה יעלו כל  יעבור לשלב הראיון

 עים לשלב הראיון(המצי

  

  ראיון .ה
 זה ובכלל מהמציע בראיון התרשמות בסיס על יינתן הניקוד

 או במציע הצוות ראש של אישית בין יכולת מקצועית, התרשמות

  המוצע. הצוות אנשי

 7 .נקודות 20עד 
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 70%– העלות מרכיב .10.2

 כמפורט יעיםהמצ לשאר יחסי באופן זה סעיף עבורב נקודות 70 עד של ניקוד יינתן למציע .10.2.1

 .להלןש החישוב בנוסחת

  כדלהלן: יהיה המחיר הצעת חישוב .10.2.2

 :הבאות המחיר הצעות סכום יהיה המחיר הצעת ציון בלבד, המציע מחיר הצעת חישוב לצורך

 מערכת תחזוקת חודשל מחיר הצעת ועוד 200 כפול  ממע" כולל לא פיתוח לשעת מחירה הצעת

 נבחרת ללא שוטפת חודשית לתחזוקה מחיר הצעת ודוע  3 כפול דירקטורים נבחרת בהתקיים

  .9 כפול דירקטורים

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

 בזה מוותר במכרז הצעה הגיש אשר ומציע התחזוקה חודשי לתמהיל או פיתוח שעות לכמות

  זה. בעניין עילה ו/או טענה כל להעלותמ מנוע ויהיה עילה ו/או טענה כל על מראש

  בנוסחה: המחיר הצעת חישוב

 P = פיתוח לשעת מחיר

 L דירקטורים= נבחרת בהתקיים מערכת תחזוקת לחודש מחיר

 M = נבחרת ללא שוטפת תחזוקה לחודש מחיר

 ZI = סופי סכום

  הבאה: בדרך תחושב המציע מחיר הצעת

IZ*200)+(L*3)+(M*9)=P( 

 ניקוד יקבלו האחרות המחיר הצעות הנקודות. מלוא את תקבל ביותר זולהה המחיר הצעת .10.2.3

 להלן: כמפורט יחסי

  Zi= של המציע  המחיר הצעת

  Zmin=  ביותר הזולה המחיר הצעת

 Yציון הצעת המחיר = 

Zmin/Zi X 70= Y   
  

 רכיב של ודהניק בתוספת האיכות רכיב של הניקוד סכום יהיה כולו בהליך מציע כל של הסופי הציון .10.3

 .העלות
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 -פרק ה-

 ההצעה מבנה .11

 שלהלן. 12 סעיףכמפורט ב על ההצעה להכיל את כלל המסמכים -ההצעה מבנה .11.1

 יש אותו החוזה את למעט אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על -ההצעה של העותקים מספר .11.2

  .כדין חתומים עותקים בשני להגיש

 כל על החוזה לרבות בשלמותה מההצעה למקור נאמן העתק ברשותו להשאיר המציע על כי לב תשומת

  לכך. ידרשו וכאשר אם למזמינה ולהציגם נספחיו

 ההצעה על חתימה .11.3

 .הצעתולא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת אשר מציע  .11.3.1

בכל מקום בו המציע )אם רלוונטי( המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת  .11.3.2

 .בקשהת

 ההצעה מילוי .11.4

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה, והוא  .11.4.1

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

ובנספחיו ו/או  חוזהכל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ה .11.4.2

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

וזאת מבלי לגרוע בזכות המזמינה להתעלם מהתוספת או המחיקה  הצעתולגרום לפסילת 

ו/או להחליט לתקן את המעוות וזאת ללא הודעה למציע והצעתו תחייבו בלשון הפרסום ללא 

 שעשה המציע.  התיקון או המחיקה או שינוי

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .12

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

 להלן:הכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין 

  .2 -ו (בו הנדרשים המסמכים כלל על )1 מס' יםטופס א' נספח – 1 חוצץ .12.1

)ניסיון המציע( יפורסם בנפרד באתר ענבל   1עים כי לנוחיותכם נספח א' טופס מס' תשומת לב המצי

 בגרסת וורד פתוחה.

 (.2 -ו 1מס'  יםפסט)למעט  על כלל טפסיו נספח א' הגשת  תצהירים, ספחנ -2 חוצץ .12.2

  מאומתים ע"י עו"ד. 2 -ו 1הגשת נספחים  -3 חוצץ .12.3

 חיו.החוזה על נספ -להזמנה  נספח ב' הגשת – 4 חוצץ .12.4

נספח הביטוח את  למעט מקור חתום עותקים, בשני( חוזהלהזמנה )ה 'ב נספחהמציע להגיש את  על

או  הזכייהלאחר קבלת הודעת  רקהזוכה מלאים וחתומים המציע על ידי  ויוגש אשר)וערבות הביצוע 

 .(הזכייהכפי שיפורט במכתב 
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 ות בתחתית כל עמוד.מסמכי ההזמנה על נספחיהם חתומים בראשי תיב הגשת – 5 חוצץ .12.5

 החוצצים במסגרת הוגש שלא וככל אם המציע ע"י להגשה הנדרש אחר מסמך כל  הגשת– 6 חוצץ .12.6

  .הקודמים

 כי מובהר וחתומה. סגורה נפרדת במעטפה המחיר, הצעת – להזמנה 3 נספח הגשת -המחיר הצעת .12.7

 גרוםל עלולה -ההצעה במסגרת יימצא ממנה שהעתק או נפרדת במעטפה תוגש לאש מחיר הצעת

  ההצעה. לפסילת

  :כללית הערה

תנאי הסף או דרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים לל הזכות  למזמינה

מצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוענותו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים 

, וכן לבדוק בכל דרך אחרת חוזהה, הצעתו והזמנה זאתפי -העומדים לצורך ביצוע התחייבויותיו על

בדיקה אצל כל הגורמים הרשמיים, והמציע יעמיד לרשות  לרבותאת קיומם של תנאי ההשתתפות, 

 .בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דיןאת הפרטים הנ"ל ויאפשר וגם/או הרשות המזמינה 

 ההצעות בחינת .13

כל  ואם הוגשבובדיקה  השהוגש העבחינת ההצ - מהמציע נדרשיםהמסמכים הבדיקת -שלב א'

 . שנדרשו במסגרת ההזמנההמסמכים 

 במידת הצורך, דרישה לקבלת השלמות מהמציע. –שלב ההשלמות  -שלב ב'

 העמד ורק מציע אשר הצעת. בתנאי הסף הבחינת עמידת ההצע  -ה בתנאי הסף דיקת עמידב-שלב ג' 

מלואם )אם בעת הגשת ההצעות ואם מפורטים בהזמנה והגיש את כל המסמכים בבתנאי הסף ה

 '.דר לשלב ו, יעבבשלב ההשלמות(

ניקוד ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה  - ניקוד ההצעות על פי אמות המידה -'דשלב 

 שנקבעו בהזמנה.

המציעים בעלי ניקוד האיכות הגבוה שלושת כאמור במסמכי ההזמנה בשלב זה רק  –מעברשלב -השלב 

במידה ויהיו פחות משלושה מציעים יעלו כל המציעים לשלב  מנו לראיון התרשמות.ביותר יזו

 הראיונות.

 המציעים יוזמנו לראיון אישי. –שלב הראיונות -'ושלב 

לאחר ניקוד המציעים שזומנו לראיון האישי יפתחו מעטפות הצעות  -שלב פתיחת הצעות מחיר -'זשלב 

 המחיר.

 והעברת התוצאות לוועדת המכרזים.  ההצעותכלל ופי של  ניקוד ס -ניקוד סופי  -' חשלב 

  שליחת הודעות לכלל המציעים לגבי תוצאות ההליך. -הודעות לכלל המציעים -'טשלב 

למזמינה שמורה הזכות לשנות את שלבי הבדיקה האמורים לעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל 

וצע רק לאחר סיום בדיקת כלל אמות המידה הודעה על כך, למעט שלב פתיחת הצעות המחיר אשר יב

 האיכותיות.  
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 -ו' פרק-

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .13

 רשאי אינו המציע זה. הליך במסגרת תוהצע הגשת לשם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 כלשהי. אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם לצלמם, לשנותם, להעתיקם,

 ההליך תוצאות על הודעה .14

 'א בנספח תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על ותהודע .14.1

  .זמנהלה

 תחייב לא והיא ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר  ,ספק הסר מעןל .14.2

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

 וכל החוזה על המזמינה חתמה לא עוד כל המזמינה, את לחייב כדי הזכיה הודעת במשלוח אין כי בזאת

  כנדרש. המסמכים כל המציא לא המציע עוד

 עיון זכות .15

 בתוספת שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין המציע על .15.1

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

 הזוכה הצעתו את להעביר תרשאי ענבל תהא הזוכה, ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכך

 המסומנים, החלקים חשיפת כי בזאת מודגש .אחר כדין דורש לכל או זכו שלא מציעים לעיון במלואה

 מתחייבת ענבל הבלעדי. דעתה בשקול מצוי והינו בענבל המכרזים וועדת במבחן יעמוד דרישה, בעת

 המכרזים. וועדת החלטת ועל בהצעתו לעיין דרישה על המציע את לידע

 הפרטים כאשר הצעתוב םמסמכיה אותם של למקור נאמן עותק יצרף מציע לעיל, לאמור בהתאם .15.2

  מושחרים. יהיו אלו במסמכים החסויים

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים ו/או מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .15.3

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

 ההצעה, של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים עדתוו של מסמכותה לגרוע האמור

  המלא. דעתה שיקול לפי וזאת

 לדרוש רשאית וענבל דין ע"פ דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .15.4

  במימושה. כרוכות שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלום

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .16

 וכל לבטלו או להפסיקו ,ההליך את לשנות לנכון, שתמצא כפי דעתה, שיקול פי על רשאית, המזמינה .16.1

 וכו'. מדיניות/נהלים שינוי עקב ו/או לכך מקצועית/מערכתית/אחרת הצדקה שקיימת לכך בכפוף זאת

 סיבה מכל כך, על תחליט הרשות אם או תקציבי אישור יתקבל לא באם ההליך את לבטל רשאית כן, כמו

  שהיא.

 שומרת והיא שהיא, הצעה כל לקבל יבתמתחי אינה המזמינה כי בזאת מודגש לעיל, לאמור לב בשים .16.2

 שלא להחליט ו/או לנכון, שתמצא גורם כל עם השירותים לקבלת חוזהב להתקשר הזכות את לעצמה

 נוספת פעולה וכל חדשה, הזמנה לפרסם ואף ההזמנה, הליכי את לבטל ו/או כלשהי להצעה להיענות
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 שינוי עקב ו/או לכך רכתית/אחרתמקצועית/מע הצדקה שקיימת לכך בכפוף זאת וכל לנכון, שתמצא

 וכו'. מדיניות/נהלים

 .סבירה בלתי הינה אם בהצעה לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה .16.3

 ו/או שלמה שאיננה הצעה כל לדחות חייבת, לא אך רשאית, המזמינה תהא לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .16.4

 המזמינה. של הבלעדי דעתה שיקול עפ"י וזאת ההליך, מסמכי דרישות פי על ערוכה שאינה ו/או ברורה

 לפי חייבת, לא אך רשאית, תהא המזמינה המחיר הצעת לפתיחת ועד ההצעות בדיקת משלבי שלב בכל .16.5

 הבהרות ו/או נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים לצדדים ו/או למציע לפנות הבלעדי, דעתה שיקול

 בעניין לרבות כן, לעשות למציע רלאפש ו/או המציע של להצעתו ביחס השלמות ו/או הסברים ו/או

 הוכחת לצורך ולרבות זה, הליך תנאי לפי כנדרש רישיון אוו/ היתר ו/או אישור ו/או מסמך כל המצאת

 למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור רישיון, מסמך, שכל ובלבד הסף, בתנאי המציע עמידת

  הצעות. להגשת האחרון

 מהותיים אינם אשר זה הליך מתנאי תנאי או דרישה קיום על לוותר כותהז את לעצמה שומרת המזמינה .16.6

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

 שיקול פי על ייקבע והכל כלשהוא שירותים הזמנת להיקף מתחייבת אינה המזמינה מקרה בכל כי יובהר .16.7

 וצרכיה. הבלעדי דעתה

 ,המציע של מקצועיותו את שיקוליה יתר בין לשקול ,חייבת לא אך ,רשאית תהא המזמינה כי מובהר עוד .16.8

 אחרים ציבוריים גופים עבור או/ו עבורה שבוצעו קודמות עבודות לרבות ,דומות עבודות בביצוע ניסיונו

 שתמצא כפי ,ראח נימוק או/ו שיקול כל ו/או המציע של והכלכלית הארגונית כולתוי בחינת לרבות

 .לנכון

 שלא ,היכרותה או/ו המציע עם הרע ניסיונה עקב ,רשאית המזמינה ,לה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .16.9

  .המציעים מבין ,ביותר הטובה היא שהצעתו למציע זה הליך נשוא העבודות את למסור

 ,ביותר הטובה היא שהצעתו למציע זה הליך נשוא העבודות את למסור שלא המזמינה רשאית תהיה כן .16.10

 ציבוריים לגופים כי ,המקצועי דעתה שיקול פי ועל ,שתערוך בדיקות פי על ,לה יתברר אם וזאת

 בכלל, אם ,כלשהו עבודה להיקף מתחייבת אינה המזמינה ,כן כמו  .המציע עם רע ניסיון יש אחרים

  הבלעדי. דעתה ולשיקול לצרכיה בכפוף והכל

 ההצעה הגשת .17

 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציע יכ פירושה ההצעה הגשת .17.1

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

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

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

 נספחיו על החוזה לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .17.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול

-ו ,ההצעות להגשת האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד ,צרופותיה כל על ,שהוגשה הצעה .17.3

 .מהמציע המועד הארכת את בכתב ביקשה ענבל אם נוספים, ימים 90
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 מתחייב המציע ומלאים. נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע .17.4

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

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה

 לערוך ,חייבת( אינה )אך פשרותהא שמורה למזמינה ההזמנה במסמכי האמור ףא על – התמחרות .17.5

 הסופי בניקוד וההפרשים במידה וזאת חלקה, או כולה הסופית המציעים קבוצת בין נוספת התמחרות

המובילות. ההצעות בין 2% -מ ניםקט יהיו
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 המציע תחייבויותה .18

 הסכם על לחתימתו ובכפוף ,בעצמו בוקשיםהמ השירותים כל את לתת מתחייב המציע -המציע עובדי .18.1

 .ענבל ו/או ענבל באמצעות הרשות ע"י שידרש אחר מסמך כל או עניינים וניגוד סודיות

 לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע -ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .18.2

 בגין או ידו, על שיגרם נזק לכל חראיא לבדו המציע יהיה כן .דין כל והוראות הנזיקין ,העבודה דיני

 היה האמור אף על .המבוקשים השירותים מתן לצורך ידו על המועסקים ידי על או/ו ונכסיו רכושו

 המציע כך על ןאות יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, הרשות ו/או ענבל תחויבו

 ענבל. של בכתב הראשונה שתהדרי עם מיד בכך, הכרוכות ההוצאות כל לרבות ,מלא באופן

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .18.3

 מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי בכל ענבל, באמצעות הרשות ואת ,ענבל את לעדכן מחויב המציע

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

 הסף מתנאי באחד עמידה איל הגורם שינוי לרבות המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו תלהיו

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

 קבלת את להפסיק האפשרות זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הרשות, עם בתיאום הבלעדי, הדעת

 מהמציע. המבוקשים םהשירותי

 זכויות הסבת איסור .18.4

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

 .הרשות עם בתיאום ,ענבל של ובכתב מראש הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, הליךמ ותהנובע

 כלליים תנאים .19

 בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען -הזוכה המציע ידי לע שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .19.1

 ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו ו/או הזוכה המציע לבין הרשות או ענבל

 שהוא.

 מי ו/או ענבל ו/או הרשות נציג ע"י הילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלימ -ענבל ליווי .19.2

  מטעמם.

 ו/או זה מהליך הנובעת תביעה בכל או זה, הליך לניהול הקשור בכל השיפוט סמכות -השיפוט סמכות .19.3

  והמרכז. יפו-אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה ,המבוקשים השירותים ממתן ו/או מהחוזה

 כלשהי בלעדיות תקנה לא החוזה על וחתימה בהליך הזוכה המציע הצעת קבלת -בלעדיות העדר .19.4

 ובכפוף ,הבלעדי דעתה שיקול פי ועל ,עת בכל רשאית תהיה ענבל באמצעות והרשות השירותים לביצוע

 .השירותים לביצוע ים/אחר עם להתקשר הרשות, להנחיות

 את ענבל לדעת ,תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא -והוראות דינים שמירת .19.5

 הזוכה התחייבות את ענבל לדעת תואמת אינה בכללותה ההצעה שהיא, סיבה מכל וכן הדין הוראות

 דין. פי על

 ענבל זאת, הצעות בהזמנת אחר מקום בכל האמור כל למרות -מההצעות איזו לקבלת חובה העדר .19.6

 בהליך. שיוגשו מההצעות איזה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה
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 ההתקשרות חוזה של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .19.7

 הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם .19.7.1

 הנדרשים האישורים המזמינה אל לשלוח המציע על במערכת. חדש ספק פתיחת פרטי וטופס

 פרטיו. כל על מלא האמור והטופס

 התחייבויותיו להבטחת מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות להגיש הזוכה המציע על .19.7.2

 (3 סעיף + 2 סעיף + 1 )סעיף בהצעתו שהגיש המחיר צעתה בגובה ההתקשרות חוזה פי על

 .לחוזה 'ד כנספח ויסומן לחוזה שיצורף לנוסח בהתאם

 באמצעות החוזה על המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף חוזהה כניסת כי בזאת מובהר .19.7.3

  הזוכה. מהמציע שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה מורשי

 

 בכבוד רב,

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                                                                            
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 המפרט הטכני -1נספח 

 

 כדלהלן: המפורטים יםהשירות את השאר בין ענבל עבור יבצע הספק וההסכם המכרז במסמכי האמור על בנוסף 

 הקיים: והמצב המערכת תיאור .1

 לינוקס שרת על ויושבת PHP בשפת קוד מבוססת אינטרנטית מערכת הינה הדירקטורים נבחרת מערכת

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

 ההשמה לחברת המועברים נוספים מסמכים הזנת ומאפשרת וילמיל טפסים למועמד מציגה המערכת ומתועד.

 אשר פתטושו קבועה מקצועית תחזוקה מצריכה המערכת ורגישות חשיבות .המועמדים סינוןו מיון לצורך

 תקלות. ללא יציב תפעול תאפשר

  מהספק: המבוקשים השירותים .2

  :לרבות למערכתשירותי תיקונים ותחזוקה שוטפת  .א

קיון לוגים וקבצי מערכת, ומשימות יני אבטחה, עדכוני מערכת הפעלה תקופתיים, נטיפול בתקלות, עדכו

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 .א

 ו בה כחלק מתחזוקת המערכת בדיקות תקופתיות, שדרוגים )במידת הצורך( עדכוני אבטחה ועוד.ויבוצע

הספק ייעד לפחות איש קשר ספציפי אחד למתן תמיכה טלפונית מול נציג ענבל ו/או  –תמיכה טלפונית  .ב

 הרשות ו/או חברת השמה.

תאום מראש עם נציג ענבל שדרוג המערכת ככל שיידרש באופן שוטף לטובת תקינות המערכת יתבצע ב .ג

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

 .17:30השעה 

 מובהר כי שירות זה יכלל במסגרת שעות פיתוח) פיתוח רכיבים חדשים ושיפורים ושינויים בתחום הקוד .ד

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

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

 שעתי, להלן מספר דגשים:

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

כה יכול דוגמא א' לעניין זה: היקף הפיתוח משך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות ההאר •

 שעות.  0ויעמוד על 

 שעות בשנה )או יותר(.  2500דוגמא ב' לעניין זה: היקף הפיתוח יכול לעמוד על  •

לא מתחייבת לביצוע שום פיתוח משך כלל תקופת ההתקשרות  למען הסר ספק מובהר בזה כי ענבל (2

 וכי ביצוע פיתוחים נתון לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה. 
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על כוונתה ליזום  ימים ממועד הודעת ענבל 14תוחים בתוך וך לביצוע פיעל המציע הזוכה להיות ער (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: .ו

תחזוקה זו הינה לטיפול שוטף במערכות. מבלי להתחייב לכמות שעות התחזוקה  -טפתתחזוקה שו (1

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

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

כאשר מתקיימת נבחרת דירקטורים היא מתקיימת לתקופה של  -טוריםתחזוקה בזמן נבחרת דירק (2

חודשים. מבלי להתחייב לכמות שעות התחזוקה אשר יכול ויעמדו על מספר נמוך או גבוה יותר  3 -כ

מבהירה כי על פי ניסיון העבר הממוצע החודשי לתחזוקה בזמן נבחרת צפוי לעמוד  ענבלולידיעה בלבד 

 מערכת. שעות תחזוקת 220 -על כ

ימים לאחר מועד שליחת  חודשמיום פתיחת המערכת להגשת מועמדות ועד  -זמן נבחרת הדירקטורים (3

 .רים()מועד הערעולמועמדים דחייה  -מכתבי זכייה

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

 לא תשלם עבר תחזוקה שוטפת ולהיפך.  ענבלמערכת דירקטורים 

בשנה או פעם אחת בכמה שנים או לא להתקיים כלל  נבחרת דירקטורים יכול ותתקיים מספר פעמים (5

 אינה מתחייבת לקיום נבחרת דירקטורים משך כלל תקופת ההתקשרות.  ענבלו

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

 מור בנספח זה:קראתי והבנתי את הא

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

פני _________, אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע ב
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  , מורשה חתימה מטעם המציע,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

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

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 אמנת השירות -2נספח 

 
 אמנת השירות בה יוחוייב הספק כמינימום נדרש: 

 המערכת: הספק עבור אחריות .1

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

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

 תמיכת הספק: .2

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

 תקלה. לכל 17:00 השעה

                                :טיפול וזמני התקלות הגדרת  .2.2

 צורת פיתרון מתן ותחילת לאירוע מענה אירוע תיאור אירוע

 הדיווח

 תקלה

 רגילה

 אינהש מקומית תקלה

 כלל של פעילותה על משפיעה

 המערכת

 השעה עד דווחה התקלהו במידה עסקים, יום באותו

 במידה שלמחרת ליום 12:00 השעה עד או ,17:00

 17:00 השעה לאחר ודווח

 או טלפוני

 דוא"ל

 תקלה

 חמורה

 פונקציות המשביתה תקלה

 או במערכת בסיסיות

 את מהותי באופן המאטה

 פעילותה.

 על הדיווח מקבלת שעות( 3) דקות 180 -מ יאוחר לא

 התקלה

 או טלפוני

 דוא"ל

 תקלה

 משביתה

 לחלוטין המשביתה תקלה

  במערכת השימוש את

 דיווח חובת התקלה על מדיווח )שעה( דקות 60 -מ יאוחר לא

 טלפוני

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

 לספק כך על תודיע ענבל נספחיו, על המכרז ובמסמכי  לעיל, 2.2 בסעיף כאמור ידו על שניתן השירות

 לשמיעת יותר( קצרה לשהות הספק הסכים אם )אלא לפחות ימים 7 של שהות לאחר הספק, את ותזמן

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

 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

יוחלט בדבר גובהו של הקנס ודרך גבייתו: חילוט ערבות ביצוע או  -הוחלט להטיל קנס על הספק .2.3.3
 אי תשלום מלוא התמורה או חלקה או שילוב של השניים.
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ואולם לענבל שמורה  א יעלה על הסכום אותו שילמה עינבל לספק עד אותה עת.גובה הקנס ל .2.3.4
  הזכות, במידה וההפרה חוזרת ו/או במידה ונוצרה הפרה נוספת להטיל קנסות נוספים.

 לענבל שמורה הזכות לעשות שימוש בסעיף אחד או יותר מהסעיפים האמורים לעיל.  .2.3.5

 יחול ו/או יחול בחלקו בכל אחד מהמקרים הבאים בלבד: מנגנון הקנסות לא -הקנסות מנגנון תחולת אי .2.4

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

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

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

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

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

פק הגיש בקשה או מי מטעמה והסענבל העיכוב נבע כתוצאה מרשלנות או מעשה או מחדל של  .2.4.2
לדיון בעניינו והוועדה מטעם ענבל אישרה כי אכן העיכוב כולו ו/או חלקו, נבע מאחריותה של 

 ענבל.

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

 .לפעול על פי הנחיותיו 
 קראתי והבנתי את האמור בנספח זה:

   

 ספקחתימה וחותמת ה ספקשם מלא של החותם בשם ה תאריך

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

ח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, אני ה
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא  ,ספק, מורשה חתימה מטעם השזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

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

 
 
 
 
 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 הצעת מחיר - 3נספח 
 

(, מגיש הצעת מחיר מחייבת וסופית זו  "המציע"אני הח"מ, ________________, ת.ז./ח.פ. ____________ )להלן: 

 .07/2017שמספרו  במכרז פומבי
 עת המחירהצ

 

 )לא כולל מע"מ(.₪  _________________ פיתוח  שעתלמחיר  .1

 )לא כולל מע"מ(.₪ _______________תחזוקת מערכת ללא נבחרת דירקטורים  חודשמחיר ל .2

 )לא כולל מע"מ(.₪ _______________תחזוקת מערכת בהתקיים נבחרת דירקטורים  חודשמחיר ל .3
 

 המפרט את היטב שבחנתי לאחר, נספחיו על המכרז במסמכי האמור כלל את שקראתי לאחר זו הצעתי מגיש אני •
 על המכרז מסמכי בכלל האמור כלל את משקפת מגיש היני אותה המחיר והצעת וההסכם השירות אמנת, הטכני

 .זה בעניין עילהאו /ו טענה כל על בזה מוותר ואני נספחיו

 טים בהצעת מחיר זו במחירים המפורטים בה. ידוע לי כי לענבל הזכות לקבל רק חלק מהשירותים המפור •

 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 

_____________________________________________________________________________
_ 

 אישור
______, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, __________

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על הצעת המחיר והתצהיר דלעיל. לעונשים 
___________               ______________________            _______________ 

  הדין-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

____________________ 

 
__________________ 

 שם וחתימת המציע     תאריך               
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 תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי - 1טופס מס' נספח א' 
 

בטבלאות תצהיר זה יפורסם בגרסת וורד פתוחה בה ניתן להוסיף שורות ניסיון  -*הערה
 במלל לא יתאפשר לבצע כל שינוי. בלבד, 

 לכבוד, 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 הנדון: תצהיר בדבר ניסיון המציע
 

נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד בעלים/ שותף / מנהל המוסמך  אני החתום מטה, _______,

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת המציע" –כדין לחתום בשם המציע, מטעם המציע_________ )להלן 

 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

י לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב את המציע בנכונות אני מצהיר כי קיבלתי יעוץ משפט .1

 הצהרתי זו.

 אני מצהיר כי המציע הינו התאגדות מותרת עפ"י כל דין והכל לפי כל דין. .2

 להצעתי זו.  Aמצ"ב לעיונכם מסמכי רישום ההתאגדות המסומן כנספח 

)להלן: "חוק  1976-ות גופים ציבוריים, התשל"ובעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאאני מצהיר כי המציע  .3

 .עסקאות גופים ציבוריים"( 

 להצעתי.  Bמצ"ב לעיונכם האישורים הנדרשים המסומנים כנספח 

, ללא כל במלואםובמפרט הטכני לעיל  2לתת את כל השירותים המבוקשים בפרק  ייש ביכולתאני מצהיר כי  .4

 סייג ולשביעות רצונה המלא של המזמינה. 

 . PHPשנים לפחות בפיתוח בשפת  3מציע בעל ניסיון של ה .5

 . PHPפרויקטי פיתוח בשפת  3ביצע לפחות המציע  .6

 .  PHPפרויקטי פיתוח בשפת  2ביצע לפחות הינו מומחה בפיתוח אשר  ראש הצוות המוצע .7

 ראש הצוות המוצע: פרטי להלן  

 :____________תפקיד______________ ז.ת:______________ שם •

 אש הצוות הינו שכיר במציע )כן/לא(______.ר •

 ראש הצוות הינו קבלן משנה מטעם המציע, מצ"ב הסכם התקשרות עם ראש הצוות המוצע. •

 ולהלן פרטיו:   PHPלפחות פרויקט פיתוח אחד בשפת איש צוות אחד אשר ביצע במציע לפחות  .8

 :____________תפקיד______________ ז.ת:______________ שם •

 צוות הינו שכיר במציע / אצל קבלן משנה מטעם המציע )כן/לא(______.איש ה •

 איש הצוות הינו קבלן משנה מטעם המציע, מצ"ב הסכם התקשרות עם איש הצוות המוצע. •

 . 2010לעיל מתייחס לפרויקטים שנסתיימו אחרי שנת  9 -ו 8, 7בדקתי ואני מאשר כי האמור בסעיפים  .9

: המונחים של משמעותם על" )אישה בשליטת עסק" ההגדרה על( המיותר את מחק) עונה אינו/עונה המציע .10

 (.1992 -ב"תשנ, המכרזים חובת חוק ראה" תצהיר"ו"; אישור"; "אישה בשליטת עסק"; "עסק"
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 מצ"ב אישור ותצהיר מתאים ומאומת כדין לעיונכם )יש לצרף תצהיר כנדרש בכל דין(. 

על פי סדר ולשם ניקודו באמות המידה  בתנאי הסףתו להוכחת עמידהמציע להלן מפורט ניסיונו של  .11

 כרונולוגי )*ניתן בנוסף, לצרף מסמכים נוספים להוכחת האמור בטבלה זו(: 

להצהיר ריני ה של המציע 10.1ולמדד האיכות כאמור בסעיף  9.5 -ו 9.4להוכחת האמור בתנאי הסף  .10.1

 על ביצוע הפרויקטים הבאים:

 

שם  מס"ד
החברה 
מזמינת 

 הפרויקט

תיאור קצר של 
הפרוייקט/ 
 השירותים 

כמות השעות 
שבוצעו ע"י 
 המציע בפרויקט

שנת 
 -התחלה

שנת 
 סיום

היקף כספי של 
הפרויקט )מעל 

____ אלפי  -ל
 שקלים( 

איש הקשר 
בגוף בו בוצע 
הייעוץ ופרטי 

 התקשרות

       )תנאי סף( 1
       )תנאי סף( 2
       )תנאי סף( 3
       )אמות מידה( 4
       )אמות מידה( 5
       )אמות מידה( 6
       )אמות מידה( 7
       )אמות מידה( 8
       )אמות מידה( 9

       )אמות מידה( 10
       )אמות מידה( 11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :ראש הצוות המוצעבדבר ניסיונו של  10.1 -ו 9.6הוכחת האמור בסעיף  .10.2

 
שם החברה מזמינת  מס"ד

 הפרויקט
תיאור קצר של 

הפרוייקט/ 
 השירותים 

כמות 
השעות 
שבוצעו 

ע"י ראש 
הצוות 
המוצע 

 בפרויקט

שנת 
 -התחלה

שנת 
 סיום

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

 -)מעל ל
 ____
 אלפי

 שקלים( 

איש הקשר 
בגוף בו בוצע 
הייעוץ ופרטי 

 התקשרות

       )תנאי סף( 1
        )תנאי סף( 2
       )אמות מידה( 3
       )אמות מידה( 4
       )אמות מידה( 5
       )אמות מידה( 6
       )אמות מדיה( 7
       )אמות מדיה( 8

 
 להצעתי. Cכנספח  מצ"ב קו"ח של ראש הצוות המוצע המסומנים
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :איש הצוות המוצעבדבר ניסיונו של  10.1 -ו 9.6להוכחת האמור בסעיף  .10.3

 
תיאור קצר של  שם החברה מזמינת הפרויקט מס"ד

וייקט/ הפר
 השירותים 

כמות 
השעות 
שבוצעו 

ע"י איש 
הצוות 

 בפרויקט

שנת 
 -התחלה

שנת 
 סיום

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

 -)מעל ל
 ____
אלפי 

 שקלים( 

איש הקשר 
בגוף בו בוצע 
הייעוץ ופרטי 

 התקשרות

1        
2        

 
 להצעתי. Dכנספח מצ"ב קו"ח של איש הצוות המוצע המסומנים 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
מציע רשאי לצרף . הממליצים פירוט גם הינו זה מטעמי ראש הצוות המוצע של ניסיונו או/ו ניסיוני פירוט .12

 .ירוט כאמור בטבלהבנוסף על הפפירוט הפרויקטים המעידים על ניסיונו 
 

 :החתום על באתי ולראיהזהו תצהירי וכל תוכנו אמת
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע,ת"ז / המוכר לי באופן אישיהופיע 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 פרטים כללים של המציע ותצהיר – 2מס'  נספח א' טופס

 
 המציע ובעלי השליטה בו

שם המציע: _________________ סוג ההתארגנות:_______________,  •
 ח.פ/ע.מ____________________

: ובחברה ציבורית שמות בעלי השליטה העיקריים ומס' ת.ז שלהם שלהם ח.פ/שמות הבעלים במציע ומספרי ת.ז •
_________________________________________________ 

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

 כתובת שם המנהל הכללי במציע:__________________ •

 :________________________________המציע

     ___________________ פקס: מס' ,____________________ : טלפוןת.ד._____________ ,  •
 איש הקשר במציע

 ,  ________________: תפקיד, ________________   זה: להליך הקשר איש שם •

 _______________________________ :הקשר איש של נייד טלפון מס' •

 ___________________________     :הקשר איש של להתכתבויות דוא"ל •
תובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים לתשומת לבכם, לכ

 המבוקשים.
 מאפייני המציע: 

 בשם זו התחייבות נותן במציע, מורשה חתימה ____________,  ז"ת__________, אני הח"מ,  .1
תי, כלל למיטב ידיעתי ולאחר שבדק"(, המציע: "להלן. ______________ )פ.ח______________, 

 הנתונים האמורים לעיל נכונים ומלאים. 

ו/או דומה להם כנדרש במסמכי המבוקשים  השירותים במתןהמציע הינו גוף ו/או חברה בעל/ת ניסיון   .2
 ההזמנה על נספחיה ועומד בכלל הנדרש בתנאי הסף.

 ך.למציע יש את כלל המחשוב, החומרה, התכנה וכח האדם לשם ביצוע כלל המטלות נשוא ההלי .3

 כלל החומרה והתוכנה המצויים במציע ואצל כל מי מטעמו ללא יוצא מהכלל הינם בעלי רישוי חוקי מלא. .4

 

 :החתום על באתי ולראיה
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

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

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 ם מלא של עורך הדין ומ.רש תאריך
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 כתב התחייבות – 3נספח א' טופס מס' 
 לכבוד,

  ענבל חברה לביטוח בע"מ
ענבל חברה למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת לניהול דירקטורים עבור  07/2017מכרז פומבי מס' : הנדון

 רשות החברות במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים שללביטוח בע"מ 
 

______________,  בשם זו התחייבות נותן, במציעחתימה   מורשה____________,  ז"ת__________,  אני הח"מ,

לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההליך וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש "(, המציע: "להלן. ______________ )פ.ח

"(, בתנאים המפורטים במסמכי השירותים" -אמור בכותרת )להלן כ 07/2017מס'  בזאת את הצעתי במסגרת מכרז פומבי

 ההליך על צרופותיו.  

אני מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ההזמנה והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים  .1

נות, הניסיון, היכולות הדרושים למתן מענה כולל  לשירותים נשוא הזמנה זו, במועדם, לרבות המומחיות, הידע, המיומ

 הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים בהזמנה על צורפותיה. 

ובנספחים להזמנה  באמצעותי ו/או  2אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .2

לפי ההזמנה או לפי דין, כולן או באמצעות יועץ מטעמי ו/או כאמור בכלל מסמכי ההזמנה וכל פעולה נוספת הנדרשת 

מקצתן, במועד, אאבד את זכותי למתן  השירותים והמזמינה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע השירותים. 

כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני 

 נוטל על עצמי כאמור. 

י כי בחירת ההצעה הזוכה בהליך טעונה החלטה של גורמים שונים אצל המזמינה ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות ידוע ל .3

 מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי הליך זה על ידי מורשי החתימה של ענבל.

ך כל נדרשים כמפורט בהזמנה להציע הצעות למשהביטוחים הכי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כלל מתחייב אני  .4

 תקופת ההתקשרות.

 90הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון והיא תעמוד בתוקפה ותחייב אותי לתקופה של  .5

 ימים נוספים, אם תודיע על כך המזמינה. 60 -להציע הצעות ו יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה

ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי(, ובפרט  ךהלימקבל את תנאיהם של מסמכי ה יאנ .6

את האמור  ןמבי אני לרבות הסמכות לנהל משא ומתן, ,לגורמים השונים אצל המזמינהאת הסמכויות המוקנות בהם 

 .על פיהם ימגיש את הצעת יבהם והשלכותיהם ואנ

 דרישות ההליך. אני מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים, אעמוד בכל  .7

שתמש לצורך מתן השירותים אך ורק א ,כל תקופת ההתקשרותבהתאם לאמור לעיל, אני מתחייב בזאת לכך שב .8

 המוחזקות על ידי כדין. חוקיות בתוכנות 

-איהבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על איאולא  הזמנה וההליך הלכל האמור במסמכי  םמסכי יאנ .9

 שהיא עילה מכלאו תביעה ו/או דרישה כאמור, /ומוותר מראש על כל טענה  יו/או אי ידיעה ואנ אמההת חוסרבהירות, 

אותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה  תימתחייב כי העלימצהיר ו יטענות כאמור,  אנ י. ככל שיש להכלל מן יוצא וללא

כל טענה בקשר עם שיטת בחינת  יי אין למצהיר ומתחייב כ יכמי שוויתר עליהן. כן אנ יאותן יש לראות תיולא טענ

 , וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.ההליך ההצעות או הדרישות בהן עלי לעמוד, כפי שהם מפורטים במסמכי 
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ידוע לי כי המזמינה ו/או מי מטעמה, רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו,  .10

 כולן או חלקן.

 התחייבות המופיעה בחוברת הליך  זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את הצדדים. ידוע לי כי כל .11

והמוחלט, והכל  הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .12

 ובכפוף להוראות כל דין.  ההליך בהתאם לאמור במסמכי 

ו/או  בהליך  יכל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של מוותר מראש על אני .13

ו/או כתוצאה  ההליך ו/או כתוצאה מניסוח מסמכי )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( , מכל סיבה שהיא ו ביטול

 בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין.  ענבל מכל שימוש של 

מתחייב ומצהיר  י, אנ1977-נוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זב .14

 כדלקמן:

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך  .14.1

ו/או מי  ענבלאו או של נושא משרה ו/או עובד במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/

 מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך .

ו/או מי מטעמם ו/או כל  ענבלנושא משרה ו/או עובד עם  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  .14.2

    גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך .

ו/או מי מטעמם ו/או כל  ענבלנושא משרה ו/או עובד  עם מישרין ו/או בעקיפין, לא לשדל ו/או לשתף פעולה, ב .14.3

 בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת שאינה כדין.   ההליך גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות 

פ"י הזכות, עענבל פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לי ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .15

ו/או לבטל בכל זמן שהוא ציון עובר  יבהליך , ו/או לא לקבל או לפסול את הצעת ניהבלעדי, לא לשתפ השיקול דעת

 כך על תודיע ענבל. במקרה זה ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות הליך ב י, אם יינתן, וזכייתישיינתן ל

 .זה לעניין תיוטענו להשמיע הזדמנות למציע ותיתן ומראש בכתב למציע

 בכל דרך שהיא בהליך המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןתוכן סעיף זה לידיעת כל עובד,  הבאתי כי, לאשר הריני .16

 .  הימנווהנובע 

להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם וקביעתם מחדש, לטפל  ענבלכי בסמכות  לי ידוע .17

 ההליך.מפורט במסמכי בהסתייגויות והכל כ

 לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. תמוגש האינ הצעהה .18

 .המוסמכים הגופים ידי על כדין אושרו המציע והתחייבות ההצעה הגשת .19

נכונים, מלאים  םבהצעה  ה ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתונים, כל שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטב .20

 של דעתה שיקול על להשפיע כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, ומד

 .המזמינה

 , אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או מהגיונם.זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .21

 
 בכבוד רב,

 
 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך     חותמת
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 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר – 4' מס טופסנספח א' 

 
אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי 

 כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:
( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם הספק כי המציע"" –אני נציג ___________ )להלן 

- 
 

החוק(  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  •
( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ב לחוק2הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

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

 או 

ב לחוק( כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף ה •
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  -ן זה )עבירה לעניי

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

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[ 
 __________________                  

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

 
הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

יהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, שברח'___________, מר __________ אשר ז
מורשה חתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
 

  

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות 5 מס'טופס נספח א' 
 

 השירותים במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 כפי או/ו ההסכם חתימת בעת שהם כפי ,להלן המפורטים העבודה בחוקי ,זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שונושי
o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שרות חוק. 
o 1959 – א"תשי ,והמנוחה העבודה שעות חוק. 
o 1976 – ו"תשל ,מחלה דמי חוק. 
o 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק. 
o 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק. 
o 1965 – ו"תשכ ,ולעובד לעובדת השוו שכר חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 
o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 
o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 
o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 
o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 
o 1987 – ז"התשמ ,ינימוםמ שכר חוק. 
o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 
o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 
 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  , מורשה חתימה מטעם המציע,_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי
להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל 

 וחתם עליו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר יךתאר
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  6 טופס מס'נספח א' 
 

 )המציע(חובת סודיות ואי הרשעה  היעדר ניגוד עניינים, שמירה על סודיותתצהיר 
 

 .פ.ח ______________, בשם זו התחייבות נותן במציע,  חתימה מורשה ____________, ז"ת __________, הח"מ, אני
 במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי "(,המציע" :להלן) ______________

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים ההליך
 מבוא

 המציע. מטעם חתימה מורשה ואני הואיל:

 ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה  קבלני דיו,עוב לרבות המציע כי בתנאי המציע עם התקשרל עתידה המזמינהו  והואיל:

 לעשות המציע על התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על

 .סביר באופן ,להלן כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל
 סייג. כל ללא בהליך שאזכה ככל יתקיים האמור כלל כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:
 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או המזמינה עם תקשרותיה במהלך כי לי וידוע לי והוסבר      והואיל:

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

 מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף דרתהכהג ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך,

 שידיעתו מידע או להסכם בקשר אוו/ כתוצאה לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים,

 בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש

 נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר צעיואמ כלי בכל או

 קודם מטעמו מי או/ו המציע בחזקת מצוי שהיה (ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה (א) למעטו ,ודו"חות מסמכים

 נדרש גילויו אשר (ד) או ,למזמינה כך על הודיע והמציע 'ג צד ידי-על למציע שנמסר (ג) או המזמינה ידי-על לגילוי

 (."המידע" )להלן: .דין פי-על
 מלבד כלשהם גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 םלגרו עלול ובכתב מראש המוסמך  ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי
 ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות
 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 מי של או המציע של או שלי הפרה כל בגין האחריות בכלל ואשא מטעמי הצוות שרא התחייבות גם הינה זו התחייבותי .2

 הצוות. ראש של הפרה לרבות ,עימי הקשור

 תוך השירותים ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור בכדי שביכולתי כל לעשות .3

  כך. לשם סבירים באמצעים שימוש

 לאמור פוףובכ ,למזמינה השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .4

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

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן

 הגבלת וללא מכן לאחר או המזמינה עם התקשרותי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות עלפגו ומבלי .5

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

 או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או המידע את ימחזקת להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע,

  ובכתב. מראש המזמינה אישור ללא ,שהוא כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר,

 שמירה לרבות זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .6

 נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה סביריםה הזהירות אמצעי בכל וטלנק השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על

 אחרת. או

 ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .7

 .7 מס' טופס א' בנספח כאמור התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש
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 כל שלישי לצד או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי יותלה .8

 עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא

 .אחרים

 שהגיע לכם, השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב ומרח כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .9

 ענבל עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי

 חובה עלי שחלה מידע למעט כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו .זה הליך במסגרת

   חוק. באותו האמורים המועדים בחלוף יישמר לא שהמידע ובלבד לשמרו, חוק עפ"י

 מתן שמכוח או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .10

 או תפקידי מילוי בין ם,ענייני ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים

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

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

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

 זהותו על מידע כל ההצעה, הגשת למועד נכון לי אין אשר במציע, מניות בעל למעט מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי,

 אחר"(. "עניין )להלן:

 מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, ותהתחייב כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .11

 או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי

 בו. חבר קרובי

 ו/או ברשותכם הנמצא ו/או ענבלל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .12

 הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור

 חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר

 .1981 -התשמ"א פרטיות,ה הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין,

 אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .13

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית

 זה. התחייבות כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .14

 או דין כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע סכםמו .15

 ההסכם. לרבות הסכם

 הכנסה(, מס לפקודת 32 סעיף )לפי בו השליטה בעלי או במציע השותפים כל ידיעתי למיטב כי מצהיר הנני -הרשעה אי .16

 ותקנות הפלילי המרשם חוק לפי ההתיישנות תקופת שחלפה או תעבורה ירותעב למעט פלילית, בעבירה הורשעו לא

 ולא לעיל המנויות מהעבירות עבירה על אישום כתב מהם מי נגד ועומד תלוי לא כי וכן 1981 – התשמ"א השבים

  .בתצהיר כמפורט והכל תעבורה בעבירות למעט אלה מעבירות עבירה בגין חקירה נגדם מתנהלת

 ר זה ייכנס לתוקף רק עם הודעת הזכייה*תחולה: תצהי
 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

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

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

 
 
 
 
 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 7 טופס מס'נספח א' 
 

 )עובדים/קבלני משנה(חובת סודיות ואי הרשעה  היעדר ניגוד עניינים, שמירה על סודיותתצהיר 
 

 ירתלשמ מתחייב אני כי מצהיר מטעמו משנה קבלן ו/או במציע מועסק ____________, ז"ת __________, הח"מ, אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות
 מבוא

 המציע. מטעם עובד ואני הואיל:

 על ישמור מטעמו אחר אדם וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי בתנאי המציע עם התקשרה המזמינהו  והואיל:

 כל לעשות המציע לע התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות

 .סביר באופן ,להלן כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש
 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או המציע עם תקשרותיה במהלך כי לי וידוע לי והוסבר      והואיל:

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

 מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך,

 שידיעתו מידע או להסכם בקשר אוו/ כתוצאה לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים,

 בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש

 נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או

 קודם מטעמו מי או/ו המציע בחזקת מצוי שהיה (ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה (א) למעטו ,ודו"חות מסמכים

 נדרש גילויו אשר (ד) או ,למזמינה כך על הודיע והמציע 'ג צד ידי-על למציע שנמסר (ג) או זמינההמ ידי-על לגילוי

 (."המידע" )להלן: .דין פי-על
 מלבד כלשהם גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 למשרד לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא כם,ההס לעניין המוסמכים ענבל לנציגי

 ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות
 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייב אני לזאת, אי

 הימנה. נפרד בלתי חלק והמהו זו להתחייבות המבוא .17

 תוך השירותים ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור בכדי שביכולתי כל לעשות .18

  כך. לשם סבירים באמצעים שימוש

 לעיל, לאמור פוףובכ ,לענבל השירותים מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .19

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

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא

 לאחר או המזמינה עם הזוכה המציע התקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .20

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

 כתוב חומר כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם,

  ובכתב. מראש המזמינה אישור ללא ,שהוא כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר

 שמירה לרבות זה, התחייבות כתב פי על חייבותיהת את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .21

 נוהלית ביטחונית, בטיחותית, מבחינה סביריםה הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על

 אחרת. או

 כל ישליש לצד או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .22

 עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא

 .אחרים

 שהגיע לכם, השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .23

 ענבל. עבור שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם למכ שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי

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

 מתן שמכוח או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .24

 או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי ניא שבעטיו או לענבל השירותים
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 גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין מזמינהל השירותים מתן במסגרת עיסוקי

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

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

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

 מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .25

 או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי

 בו. חבר קרובי

 ו/או רשותכםב הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .26

 וזאת ,שלעיל הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור

 זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני .הזוכה המציע כלפי בזכויותיכם לפגוע מבלי

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

 אחריותי למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .27

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית

 זה. התחייבות כתב הוראות לכ יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .28

 או דין כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .29

 ההסכם. לרבות הסכם
 *תחולה: תצהיר זה ייכנס לתוקף רק עם הודעת הזכייה

 :החתום על באתי ולראיה

   

 תימה וחותמת המציעח שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  , מורשה חתימה מטעם המציע,פן אישישזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באו

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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  תיאם מכרז/מחיריםאי תצהיר  -8 טופס מס'נספח א' 

 
 מורשה חתימה מטעם המציעת"ז _____________ ' ____________________________ מסאני הח"מ__

 מצהיר בזאת כי: 

 ומנהליו. מציע אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1

 במכרז זה.  המציעלהצעה המוגשת מטעם המציע אני נושא המשרה אשר אחראי ב .2

צעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם המחירים אשר מופיעים בה .3

  .מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .4

 .הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את

 הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

שית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נע .8

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  או לתיאום מחירים.למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ק ההגבלים העסקיים, א לחו47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-תשמ"ח

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  גידשם התא  תאריך

 המצהיר

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

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  , מורשה חתימה מטעם המציע,ת עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישישזיהה א

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

 
 
 
 
 
 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 הסכם התקשרות
 ענבל חברה לביטוח בע"מ י ן: ב

 מרחוב ערבה  
 קריית שדה התעופה  
 70100נתב"ג   
  "ענבל"()להלן:  

 מצד אחד; 
 שם הספק: ________________ ל ב י ן :
 ח.פ./ע.מ: ________________  

       :כתובת 
 ("ספק"ה)להלן:  
 מצד שני;                                                                                                                  

  

אשר מצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם ) ולהלן:"המכרז"(  07/2017זכה במכרז שמספרו והספק  והואיל
 "נספח א' להסכם"(;-יסומן כזה )להלן 

ת לבצע עבור ענבל את מכלול והספק מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, המיומנות והיכולת על מנ והואיל
 השירותים המבוקשים המפורטים בנספח א' להסכם באופן מלא ושלם וברמה מקצועית גבוהה;

והספק מעוניין לבצע עבור ענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם בהסכם זה, הכול בתנאים  והואיל
 המפורטים בהסכם זה לעיל ולהלן;

 את השירותים המבוקשים, הכול כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן; וענבל מעוניינת לקבל מהספק  והואיל
והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  

 ויחסיהם המשפטיים בקשר לביצוע השירותים המבוקשים;

 וענבל מעוניינת לקבל את השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה; והואיל
 

 צהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הו

 כללי .1

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמבוא ל 1.1

 ן פרשנותו.יזה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני הסכםהכותרות ב 1.2

 זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הסכם" הכוונה להסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה 1.3

  ים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם:הנספח 1.4
 מסמכי המכרז על נספחיו לרבות כלל הנספחים להסכם זה.  – 'א נספח

 התחייבות לשמירה על סודיות. -נספח ב'
 אישור קיום ביטוחים.  -נספח ג'
 ערבות לביצוע התחייבויות הספק. -נספח ד'

 המפרט הטכני. -1נספח 
 שירות. אמנת ה -2נספח 
 הצעת מחיר הספק. -3נספח 
 בקשה להוראת שינוי. -4נספח 

 

 הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות הבא:

 כהגדרתו בכותרת.  –"הספק" •

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל.  -"ענבל" •

 פים לו.המצור 3, 2, 1בנספח א' ובנספחים  כהגדרתם -""השירותים המבוקשים •
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גב' לילית לוי, סמנכ"לית  – ו/או "האחראי על ההתקשרות" ״אחראי מטעם ענבל על ביצוע ההסכם״ה •
 כך; מטעמה לשם שימונה מי כל מערכות מידע בענבל או

 .  הארכות, אם תהיינה לרבותלהסכם זה  4התקופה המפורטת בסעיף  –"תקופת ההסכם"  •

(, ידיעה, מסמך, תכתובת,  תוכנית, נתון, מודל, know- how(, ידע )informationכל מידע ) - "מידע" •
חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימוש ידיעות בצורה 
חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין 

שירותים הקשור במישרין ו/או בעקיפין ל תהליך הכנת תוצר שימושי שהוא תוצר ביניים במסגרת
 בחזקת מצוי שהיה( ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה( א) ולמעט, לתוצריו ולשימוש לו נועד המבוקשים

 הודיע והמציע' ג צד ידי-על למציע שנמסר( ג) או המזמינה ידי-על לגילוי קודם מטעמו מי או/ו המציע
 .דין פי-על נדרש גילויו אשר( ד) או, למזמינה כך על

כל מידע אשר יגיע לידי הספק בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך  - "סודות מקצועיים" •
ענבל או מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מידע אשר יימסר ע"י 

אחד מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי מדינת ישראל או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של כל 
, למעט מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או מידע שיש 1999 –כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

 ביצוע הסכם זה . או סוד מקצועי שהיה ידוע לספק טרם למסור על פי כל דין

, זכויות לפי חוק 2007-לרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח – "זכויות קניין רוחני" •
, זכויות על פי פקודת 1972 –, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב 1967 –הפטנטים, התשכ"ז 

"סוד  -, זכויות ב1999 –הפטנטים והמדגמים, זכויות על פי חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס 
 ידע שאינו נחלת הכלל., וזכויות אחרות במ1999 –מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

 לתי חוזר, תקף ובלתי ניתן לביטולרישיון שימוש ב -ביחס לזכויות קניין רוחני  - "רישיון שימוש" •
ידי הספק במסגרת השירותים -כפי שאלו יסופקו על ,בבעלות צד ג'למעט תוכנת מדף ותוכנה ש

ק או של יצרן התוכנה, שימוש הסטנדרטיים של הספשיון היבהתאם לתנאי ר אשר יסופקו, המבוקשים
 .בהתאמה

 מהות ההתקשרות .3

 1השירותים המבוקשים כאמור בנספח  קבלת לצורך, בלעדי לא באופן, הספק עם בזאת מתקשרת ענבל 3.1
 .להסכם זה 2בהתאם לאמור בנספח א' ובנספח  להסכם זה

השירותים  כלל את מהספק להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 3.2
בכל מקרה בו ענבל . מסוים בהיקף או/ו בכללבהסכם זה על נספחיו לרבות המפרט הטכני,  כאמור

תחליט על קבלת חלק מהשירותים המבוקשים מהספק, תשלם תמורה בהתאם לתמחור השירותים 
הספציפיים כאמור בהצעת המחיר שהציע הספק בהצעתו והספק מוותר בזה על כל טענה ו/או עילה 

 ד ענבל. כנג

 וזאת גם מספקם נוספים שירותים לקבל הזכות את לעצמה שומרת ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 3.3
 ראוי טעם מכל או רגישותו, ענייןה מורכבות או מיוחדת מומחיות עקב מיוחדים או חריגים במקרים

 .אחר

 דעתה שיקול לפי לענב רשאית, 1בנספח  שפורטו לתחומיםנוסף מהותי  תחוםמקרה שבו יתווסף  בכל 3.4
הספק, בתיאום מולו )הן לעניין לוחות הזמנים והן לעניין "י ע יטופל זה תחום גם כי לקבוע, הבלעדי

 התמורה( ו/או ע"י כל ספק אחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה. 

 לפי, חרא ספק לטיפול ולהעבירו, הספק מידי להוציא שירות אחד או יותר, רשאית  ענבל, בכל רגע נתון 3.5
השירות או  שהעברת סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול

 מכל או, עניינו רגישות מורכבותו או או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין  העניין חיונית
 אי קיימת בו רהבמק, כאמור הספק או עניין מידי שירות. כן רשאית ענבל  להוציא אחר ראוי טעם

או /השירות או העניין ו לאופן קשוראו /ו מקצועיותו זה ובכלל מניהולו ע"י הספק שלה רצון שביעות
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עבר שירות מהספק לספק אחר, הספק לא יחוב ולא יהיה וההשירותים.  מתן מאיכות רצון שביעות חוסר
 .מידיו לידיו של הספק האחראחראי לכל שירות שהועבר 

 דים התחייבויות הצד .4

 מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן: ספקה .4.1

"היתרים"( אצל  –רישומים )יכונו להלן האישורים, והסמכות, השיונות, הירהכל ההיתרים,  .4.1.1
 הספקזה על ידי  הסכםהנדרשים לצורך חתימת או אחרים גופים ממשלתיים או ציבוריים 

רה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע כל הפ תהנתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא ולא נעש
 בהיתרים כאמור.

קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה  כי .4.1.2
ונספחיו והוא מבין ומסכים להם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים 

 נבל.בצורה מעולה ובהתאם לכלל דרישות ע המפורטים בהסכם זה

 כשם שיימסרו לו מענבל. בהתאם להנחיות העבודה  לפעול .4.1.3

השירותים המבוקשים, כלל כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן  .4.1.4
 והוא מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה. 

דרישה, לבחון את טיב השירותים מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי כי הוא  .4.1.5
 המבוקשים ולהעביר לענבל כל חומר הקשור למתן השירותים המבוקשים.

לענבל, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  להעביר .4.1.6
וכן אישור כדין בדבר ניכוי מס  1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

ור. בהעדר אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגיע להם במק
ובכל מקרה הספק מצהיר כי ידוע לו כי ענבל לא תחתום על הסכם זה עד  כחוק מהתמורה הנ"ל

 להצגת האמור. 

ם כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת, להתקשרותו ע .4.1.7
 ענבל על פי הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו.

 או כל עובד אחר מטעמובעלי השליטה  -או בחברה ציבורית השותפים , ולמיטב ידיעתוהוא כי .4.1.8
מי  אוכיום במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך וכי לא יעמיד את עצמו  יםאינם נמצא/ואינ

ם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה וימנע מכל במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך ע מטעמו
בהתאם ו כמפורט בהסכם זה  הכלמעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה 

 ו בתצהיר המצורף כחלק מההסכם. יתיולהתחייבו

לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש ככל ויבוא לידיעתו, להודיע לענבל,  .4.1.9
 גוד עניינים כלפי ענבל ו/או המדינה.לני

 כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. וידוע ל כי .4.1.10

לשמירת  מי מטעמואו /ו הספקלמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של  .4.1.11
 בתצהיר המצורף.  הםסודיות כאמור בהסכם זה על נספחיו ובהתחייבויותי

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיום הוראות  -כל דין מתחייב למלא אחר הוראות  הספק .4.1.12
 הסכם זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 

ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן   הספק .4.1.13
על פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  השירותים המבוקשים

 . לענבל

 כדלקמן: מתחייבת בזה כלפי הספק ענבל .4.2

הספק איש  ולהעמיד לרשותשירותים המבוקשיםליתן הוראה לגורמים הרלוונטיים, על ביצוע ה .4.2.1
 קשר קבוע, לצורך ביצועם. 
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כי בכל מקרה בו היא תצביע על אי שביעות רצון מאיכות השירות ו/או התוצר, תעביר, לבקשת  .4.2.2
אם הסכים לכך הספק או  -ימים )או פחות 14וע, לפחות הספק, נימוק מלא בכתב ותזמנו לשימ

 אם מדובר בעניין בהול שדחיפותו תמנע נזק משמעותי לענבל( לאחר שליחת המכתב המנומק. 

, זה על נספחיו לרבות אמנת השירות ענבל לא תטיל קנס או עיצום כספי כנגד הספק, מכח הסכם .4.2.3
 בפניה. אלא לאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו 

 ההתקשרות  תקופת .5

חודשים )שנתיים( מיום חתימת מורשי החתימה בענבל על  24בת תקופת ההתקשרות עם הספק תהיה  .5.1
 ההסכם. 

חודשים  36 -בתקופת ההתקשרות לענבל בלבד תעמוד הזכות להאריך את  -ההתקשרות תקופת הארכת .5.2
 ההתקשרותלן: "תקופת נוספים, כולם או חלקם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וצרכי )ולה

 "(. המוארכת

הצעת מחיר  לרבות, במלואםבתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כלל התנאים האמורים בהסכם  .5.3
 הספק. 

להרחיב את ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים פשרות : לענבל שמורה האהרחבת ההתקשרות .5.4
הן לעניין המועדים והן  פקהס ה ובתיאום עםבכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה, בהסכמ

 )להלן: "תקופת ההתקשרות המורחבת"(.לעניין התמורה 

 בשינויים המחויבים.   ,זה בתקופת ההתקשרות המורחבת, תחולנה על הצדדים כל הוראות הסכם .5.5

 היקף ההתקשרות .6

ור בו , ללא יוצא דופן, עד לביצוע מלא ומוחלט של האמ1היקף ההתקשרות הינו לביצוע כלל האמור בנספח 
 לשביעות רצונה של ענבל.  

 תמורה .7

מוחלטת של הסכום הנקוב סופית מלאה ו לספק תמורה ביצוע השירותים מבוקשים, תשולם בעבור .7.1
 . 3בנספח 

 תשולם תמורה שעתית בהתאם לנקוב בהצעת המחיר.  -פיתוח נוספות שעות .7.2

 דרך ביצוע התשלומים .7.3

באגף  הואישור לתשלום החשבונית גשתה מיום 30בתנאי שוטף + ישולם לספק  -חודשי תשלום .א
 הכספים בענבל. 

 הגשת מיום 30ישולם לספק עם הגשת החשבונית בתנאי שוטף +  -בגין שעות פיתוח תשלום .ב
 ואישור סמנכ"לית מערכות מידע על ביצוע השעות בפועל. לתשלום החשבונית

וכה את כלל הוצאותיו מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בפרק זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת בת .7.2
בשל ביצוע ו/או נוספת כל תשלום או הטבה אחרת היה זכאי לקבל לא י האפשריות של הספק והספק

טלפון, או של צד ג',  -מוצר ו/או שירות ל נסיעה, , לרבות תשלומים בעד הוצאותשירותים המבוקשיםה
ר מוחלט בגין כל טענה ו/או והספק מוותר וויתו וכיוצא באלה דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל

 עילה ו/או דרישה בעניין זה.

מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע עם הספק  .7.3
להסכמות בנוגע לאופן תשלום התמורה שיהיו שונות משיטת התשלום המפורטת לעיל ובלבד שהללו 

 יהיו בכתב.

 הגדרת השירותים המבוקשים .8

 להסכם זה. 2 -ו 1בנספחים א',השירותים המבוקשים יהיו כהגדרתם  .8.1

הספק יבצע את כלל האמור בנספחים אלו בצורה הטובה והאיכותית ביותר בין היתר תוך התחשב  .8.2
 בצרכי ענבל ובכפוף להוראותיה. 

 בהם, יעמוד שלא וככל השירות באמנת נדרש כמינימום דרשהנ בכלל יעמוד הספק -(2אמנת שירות )נספח  .8.3

  בו. האמורים בסכומים יחוייב
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 (."השירותים המבוקשים")להלן וביחד:  

 

 ספק כקבלן עצמאימעמד ה .9

כקבלן ספק ה יוגדר ויפעלזה  הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע בכי  את,מובהר ומוסכם בז .9.1
מדינה"(, לא וצוותו לבין ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או ממשלתי אחר )וביחד :"ה הספקבין , ועצמאי

 .השירותים המבוקשים נשוא הסכם זהיחסי עובד ומעביד בגין ביצוע מתקיימים ולא יתקיימו בעתיד 

כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או בשא יי ספקה .9.2
ין על פי הוראות כל דין רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפ

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.ביצוע השירותים המבוקשים עקב 

מתן השירותים עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה .9.3
ספק ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר המבוקשים 

על אף . בגין כךתשלום כל בשום אופן ב תחייב המדינה לא תישא ולא תהאכי  ,וסכם בזהמובהר ומ
ו/או לכל  ספק ו/או לצד ג' לרבות צוותו ועובדיובתשלום כלשהו להאמור לעיל ובמידה ותחויב המדינה 

בגין כלל הוצאותיו, לרבות אלך לא רק: הוצאות  ישפה אותו הספק שיפוי מלאאדם אחר כאמור, 
)להלן:  הראשונההתשלום  עם דרישתמיד  ות, הוצאות ריבית וכל הוצאה אחרת, ללא יוצא דופן,משפטי

 "ההחזר"(.

לנכות ו/או לקזז את  מבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, המדינה תהא רשאית .9.4
 זה. הסכםר בעל ידו כאמו השירותים המבוקשים שיינתנובגין  ספקסכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי  ספקה .9.5
 לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.כל דין 

 יהיה כן. דין כל והוראות הנזיקין, העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד ספקה .9.6
 למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו ספקה

 על אותה יפצה, כלשהו מעשה לעשות או, בחבות לשאת, כדין ענבל תחויב האמור אף על אם. זה הסכם
 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן ספקה כך

 כםההס לביצוע בנקאית ערבות .10

להסכם ' ד נספחחוזרת בנוסח המצורף כמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי הספק ה .10.1
 ,, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מבנק ישראלי, מאת זה

ת תקופ אורך כל, בתוקף ל)ובמילים: חמישה עשר אלפי שקלים חדשים(₪  15,000בשיעור של 
וששה ועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  מתן השירותים המבוקשיםההתקשרות )מיום תחילת 

ענבל תאריך את תקופת ההתקשרות . במידה ו(חודשים שישהועוד  ההתקשרות)תקופת  חודשים נוספים
וששה חודשים נוספים מעבר  ערבות מחודשת לתקופת ההתקשרות הנוספת מחויב הספק בהגשת

 תנאי זה יהווה תנאי מהותי להמשך ההתקשרות.ו לתקופה הנוספת

תוחזק בידי  זהכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי הסכם  הספק,מציא ההערבות ש .10.2
לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  בו הספקבכל מקרה , כולה או חלקה, ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

 זה על נספחיהם. הסכם

ההסכם, רשאית ענבל לבטל את ההסכם על פי בהתחייבויותיו על פי  ספקה בכל מקרה בו לא יעמוד .10.3
 אפשרות ספק, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר שניתנה לספקבהודעה בכתב ל

לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף  ספקלתקן את המעוות וה
 דדים על פי כל דין. זה כדי לגרוע מזכויות הצ

רשאית ענבל מכל סיבה שהיא, למעט ביטול מחמת סיום תקופת ההתקשרות, היה ובוטל ההסכם 
יפצה  ספקלחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ההסכם למי שיקבע ע"י ענבל וה

 את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.
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לענבל וענבל תהא זכאית  ספקים מאת הכמכתשלום פיצויים מוס חילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה .10.4
את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי  ספקלתבוע מה

 כל דין.

 חילוט ערבות יתבצע רק לאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו, בכתב או בע"פ בדרך הבאה:  .10.5

 עם הודעה על כוונתה לחלט ערבות. ענבל תפנה לספק בכתב .10.5.1

 ימים בכתב.  14הספק יגיב למכתב זה בתוך  .10.5.2

ענבל תהא רשאית, אך לא חייבת, להורות על תחליף תשובה בכתב  -תחליף תגובה למכתב .10.5.3
 באמצעות זימון לשימוע.

 אי תגובת הספק לאמור בהודעת ענבל על כוונתה לחילוט ערבות, תחשב לקבלת כלל טענות ענבל. .10.5.4

 תקבל החלטה סופית בדבר ביצוע החילוט. ענבל  .10.5.5

לענבל שמורה הזכות, אך לא תהא חייבת, לדחות את מועד קבלת החלטתה ולבקש תגובות  .10.5.6
נוספות ו/או ביצוע שימוע בנוסף לתשובת הספק ולא יהא בכך משום ויתור על זכויותיה עפ"י 

 הסכם זה ולפי כל דין. 

 לצדדים שלישיים הסבת ההסכם .11

לצד  להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן, מתחייב לאהספק  .11.1
ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא  שלישי,

תהיה  האחראית על ההתקשרותלכך מראש ובכתב. ה של האחראית מטעם ענבל קיבל את הסכמת םא
ליתן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים  או רשאית לסרב

 בתנאים שתמצא לנכון.

רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לצדדים  ענבל תהא .11.2
כון שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל אופן שתמצא לנ

ובלבד שזכויות הספק לפי הסכם זה לא  ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה בביצוע התחייבויותיה
 תיפגענה.

 והיעדר ניגוד עניינים שמירת סודיות .12

, ככלל, יהיה מסווג בסיווג "שמור". האנשים שיועסקו מטעם הספק שירותים המבוקשים וכל שירותה .12.1
, יהיו בהתאם לסיווג בהםל מידע ומסמכים הקשורים זה וכ שירותים המבוקשים וכל שירותהמתן ב

 זה.

וכל דין  1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  118 -ו 117זה חלות הוראות סעיפים הסכם מובהר בזה כי על  .12.2
 הסכםל א'בנספח  אחר שיבוא במקומו. הספק חתם על הצהרה לשמירת סודיות על  פי הנוסח הרצ"ב 

עלול אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה כי מצהיר שידוע לו  ספקזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ה
 .1977-עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז להוות

זה, מתחייב הספק לשמור על נוהלי אבטחת המידע במערכת  הסכםבמסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי  .12.3
ות כל הנדרש ממנו, כמחזיק, מפעיל ומתחזק מערכת מחשוב ומאגר , ולעשלהנחיות ענבל וכל דיןבהתאם 

 מידע, לצורך אבטחת מערכת המחשוב והמידע.

ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרדו לשמירה על  הספק .12.4
 חומרים רגישים.

ייב שמירתו בסוד לפי ההסכם, אם תחול על הספק או מי מטעמו חובה על פי דין לגלות מידע שהוא ח .12.5
וכל להפנות בקשה לערכאה המתאימה בקשה לצו ת ענבלבאופן מיידי, כך ש ענבלהוא יודיע על כך ל

על זכויותיו לגבי  היוותר ענבלחיסיון ו / או צו מניעה לשימוש במידע. אם לא יינתן צו כאמור או אם 
הדרוש על פי דין ויעשה כל שביכולתו על  מידע מסוים, יהיה רשאי הספק לגלות את אותו חלק מהמידע

 מנת שהמידע הנמסר יישמר בסוד.
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מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול  .12.6
אלא אם נתנה ענבל הודאה מפורשת וחתומה בכתב המאשרת הפרת ההתחייבויות כולן או  זההסכם 
 חלקן.

בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים המבוקשים.  על סודיותשמור מתחייב להספק  .12.7
ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או  כמו כן, הספק מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד אחר מטעמו

אשר יקחו חלק בביצוע השירותים שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( 
בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שיגיע לידעיתם, לרבות, ישמרו בקפדנות על סודיות ים המבוקש

שיחות, מסמכים, ניירות עבודה, חוות דעת, נתונים וכל מידע אחר אליו הם ייחשפו תוך כדי ביצוע 
ך לאדם שלא הוסמ סודיידיעה ו/או מידע כל למסור כמו כן, מתחייב הספק שלא  ,השירותים המבוקשים

, ההתקשרותתקופת כדי תוך  מעבר לביצוע השירותים המבוקשים לעשות בו שימושעל ידי ענבל ולא  לכך
 לפניה או לאחריה )להלן: "המידע"(. 

הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראות עבודה, נהלי ביצוע ו / או כל  .12.8
זה ו / או בקשר עם ביצועו, ולרבות מסמכים ומידע  מידע אחר אשר הגיע לידיעתו במהלך ביצוע הסכם

שנוצרו על ידי הספק או מי מטעמו. הכל בהתאם לנהלים הנדרשים בגין השמירה על המידע, לפי רמת 
הסיווג שנקבעה לו,  על פי כל דין, נוהג, הנחיות של רשויות מוסמכות וגופים מקצועיים, ועל  פי הנחיות 

ע השירותים, לפי המחמיר מבין אלה. התחייבות זאת תקפה גם לאחר , כמתחייב מנסיבות ביצוענבל
סיום ההתקשרות וכן בין הספק לבין קבלן משנה או כל מי שפעל מטעם הספק לעניין הסכם זה. מבלי 
לגרוע מהאמור לעיל, הספק מצהיר כי מידע זה הינו סוד מקצועי והספק מתחייב שלא למסור, להעביר 

בין באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו, מידע, מסמך, או חומר כלשהו שיגיעו או לפרסם,  בין בעצמו ו
זה, או אגב ביצועו, ולא לעשות בהם שימוש אחר כלשהו שלא למטרות ביצוע  הסכםאליו עקב ביצוע 

. תנאים כאמור יכללו הוראה שענבל תקבעמראש ובכתב, בתנאים  ענבל, אלא בכפוף לאישור הסכםה
, ויוסכם בין ענבלמומן ע"י  הסכםום או פרסום כאמור תצוין העובדה כי ביצוע השבכל העברה, תרג

 בגין ההעברה, התרגום או הפרסום כאמור.  ענבלקבל תהצדדים על התשלומים ש

על ייקח חלק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים שוכל אדם אחר עובדיו, צוותו, יחתים את ספק ה .12.9
 הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה.

כדי לשמור על כל מידע ומסמך  הנדרשבכל אמצעי  ספקפי כל דין ינקוט העל בלי לגרוע מאחריותו מ .12.10
וכדי למנוע עיון בהם מכל  למתן השירותים המבוקשיםהמוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

 טחוןילכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ב ספקלו זאת. כן יציית ה האדם שענבל לא התיר
נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על 

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ הספקכך 

והמידע בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה שימוש  וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת הספק .12.11
 .ענבלבכתב ומראש של  בלבד, ולמטרה לה נתבקשה הרשות כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת

בכל הקשור להסדרת הבטחת המידע ונוהלי הגישה  ענבל והמדינההספק מתחייב לפעול על פי הנחיות  .12.12
למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד הנתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות 

כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק ותקנותיו והוא יעשה ויפעל  1981 -חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 
 אחר בתוקף, הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שיימצא ברשות הספק. 

מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, החומר  ספקה .12.13
למחוק ולהשמיד כל  ספקוהנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

מר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של חו
 כאמור בהסכם זה על כל נספחיו. השירותים המבוקשיםהמידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

בכל דרך שהיא  , במהלך כל תקופת ההתקשרות עם ענבל,שלא לעסוק או להתקשרהספק מתחייב  .12.14
הוא, או אחד מעובדיו או שבעטיו  כלפי ענבל לפי הסכם זה, ושום פגיעה בחובותיבעיסוק שיש בו מ

עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים  העוסקים בביצוע השירותים המבוקשים,
 יו של הספק, צוות היועצים,"עניין אחר" ייחשבו עניינכלענבל לבין עניין אחר.  חובותיו כלפיבין מילוי 
  שהספק, בעליו או מנהליו הינם בעלי עניין בו.או של גוף  מנהליו בעליו או
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במקרה שבו לספק יש ספק לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור, ידווח על כך לאחראי/ת בענבל על  .12.15
 ביצוע ההתקשרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של ניגוד העניינים. 

שהפרתו תהווה הפרה יסודית של  ה יסודית בהסכםמהווה תני בסעיף זה, על כל חלקיו,האמור  .12.16
 ההסכם.

 ניהול המידע .13

הספק יתעד באופן ברור ומסודר את כלל עבודתו וכל המידע שיגיע לידיו הקשור במישרין ו/או בעקיפין  .13.1
 לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

לקבל על עצמו את כלל הספק ינהל את כלל המידע באופן כזה, שעם סיום העסקתו כל הבא בנעליו יוכל  .13.2
 התחייבויות הספק באופן פשוט, מהיר ונגיש. 

 בעלות על מידע .14

דין, חישובים, נתונים, בדיקות, -כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, כתבי בי .14.1
צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא לעיל,  12ניהול המידע כאמור בסעיף 

ו/או בדרך אחרת, בכל  הספק מענבלשקיבל  מסמכים , אוהספק עבור ענבלכנו ע״י הוש, זהההסכם 
תהיה אשר , ענבלהינם רכושה וקניינה של  (״המידע׳׳פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 

רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, 
מיד עם דרישתה כל מידע  ענבלמתחייב למסור ל הספקלפי שיקול דעתה.  ותמידע פומביוכן ליתן ל

בפורמט ענבל ל ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, יעביר ה .ענבלכאמור ובכל פורמט על פי בחירת 
, כל מסמך שהוכן על ידו ענבלאלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר 

 חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך. לרבות העבור

של  ומוסכם בזה כי עם סיום הפיתוח למען הסר ספק, הקוד הינו בבעלותה המלאה של ענבל ומובהר .14.2
יועבר הקוד לענבל והיא תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם אחר מטעמה,   לוחות העבודה

 .לעשות שימוש בתוצרי השירותים במלואם

על מוצרי ו/או זכויות קניין כלשהן כדי להעביר זכויות יוצרים  בהסכםאין האמור בסעיף זה על אף  .14.3
מדף ו/או מוצרים גנריים של הספק ו/או של צדדים שלישיים אשר יסופקו ו/או אשר יעשה בהם 

 המבוקשים לידי ענבל.  שימוש במסגרת מתן השירותים

עבודה, כלים סטנדרטיים,  ודולוגיות, נהלי ושיטותהוראות הסעיף לא יחולו לגבי זכויות הקניין במת .14.4
 הידוע לכלל. נרי אשר הוא ידע ג תפישותו רעיונות

 סיום ההתקשרות .15

 30לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של  ההסכםלהביא את  תרשאי ענבלכי  אתמוסכם בז .15.1
 ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק.

ם ו/או ביטולו פי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכלא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כל ספקל .15.2
למעט התמורה לה היה זכאי בגין עבודה שביצע בפועל ואשר אושרה ע"י נציג ענבל,  מכל סיבה שהיא

 ככל שזו לא שולמה עד למועד ההודעה על סיום ההסכם.

 מהוראות בהוראה ישינו, צדדי חד באופן, לערוך או הפעילה ההתקשרות את לבטל רשאי תהא  ענבל .15.3
 . זאת המחייב חקיקה שינוי חל אם, ההסכם

, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של ענבל להפסיקשל ה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות .15.4
 ענבלשל  ה, לרבות זכותהספקהפרת יסודית של ההסכם על ידי סטייה מהנדרש מהספק בהסכם זה או 

 במקרה של הפרה כאמור.לכל סעד או תרופה כלפי הצד המפר 

 הבלעדי דעתה שיקול לפי הפעילה ההתקשרות את או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל, בנוסף .15.5
 יודיע ספק מקרה בכל. ההסכם של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים האירועים מן אחד בקרות
 :כך על לו היוודע עם מיד לענבל

 אינם או נכונים שאינם זה הסכם רתבמסג הצהרה הצהיר או פרט ספק מסר בו במקרה .15.5.1
 הודיע לא והוא לענבל שנמסר במידע שינוי חל או/ו כוזבים או מוטעים או מטעים או מדויקים

 .השינוי קרות עם מיד  לענבל עליו
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 שינוי בבעלי השליטה בה.  -ובחברה ציבורית ספק ביחידי שינוי חל .15.5.2

ות חלופי העומד בדרישות המזמינה והספק לא הציע ראש צו חדל לעבוד אצל הספק ראש הצוות .15.5.3
 או המתאים לעבודה עימה.

 הליכי נפתחונגד בעל השליטה בספק,  -ובחברה ציבורית ספקה מיחידי מי נגדכנגד הספק או כ .15.5.4
וההליכים אמורים  קבוע או זמני נכסים לכינוס צו ניתן או, רגל כפושט הוכרז או, רגל פשיטת

  יום מיום הודעת ענבל. 60לא בוטלו תוך 

 או, קבוע או זמני נכסים כינוס הליכי נפתחו או כנגד תאגיד בו הינו שותף או בעל עניין ספק נגד .15.5.5
וההליכים  בפירוק כתאגיד הוכרז או, קבוע או זמני נכסים לכינוס צו נגדו הוצא או, פירוק הליכי

 יום מיום קבלת הודעת ענבל. 60אמורים לא בוטלו תוך 

 מוגבל כחייב הוכרזבעל השליטה בספק,  -ה ציבוריתובחבר הספק מיחידי מיהספק או  .15.5.6
 .באמצעים

, פלילית חקירה הליכי נפתחונגד בעל שליטה בה,  -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספק נגד .15.5.7
 .משמעתית קובלנה או, אישום כתב נגדו הוגשו או, משמעתית או

 או פלילית ירהבעב הורשע בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .15.5.8
 . תעבורה עבירת למעט, משמעתית

 חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .15.5.9
 .שהיא סיבה מכל לפעול

 .ייצג אותו לעובדאו /ו למדינהאו /ו לענבל אמון הפרת תוך פעל ספקה .15.5.10

 כללי או באופן ספציפי. ספק פעל בניגוד עניינים )כמפורט  בהסכם( אם באופןה .15.5.11

ספק מסר את ביצוע השירותים )או חלק מהם( שהועברו לטיפולו לאחר/ים שאינו/ם ה .15.5.12
 ללא אישור מראש בכתב מענבל.  עובד/ים אצל ספק

שנעשה  שירות, אך לא רק, במידה והסב נזק לענבל ו/או למדינה ו/או ובמיוחד, ברשלנות שנעשה שירות .15.6
כאמור  שירותאו למדינה נזק של ממש יהווה הפרה יסודית של ההסכם. /בניגוד להנחיות וגרם לענבל ו

אחד בלבד, שהרשלנות בו לא היתה קיצונית או לא הסבה נזק של ממש לא תהווה הפרה יסודית.  מקרהב
 יהווה הפרה יסודית של ההסכם. ממקרה אחדכאמור ביותר שירות ואולם, 

 .בכתב החלטתה תא ותנמק ההסכם ביטול על לספק בכתב תודיע ענבל .15.7

 הספק ביוזמת ההתקשרות הפסקת .15.8

  :הבאים התנאים בהתקיים ורק אך ,זה בהסכם ההתקשרות הפסקת את מענבל לבקש רשאי יהא הספק

, לפחות יום 60 של ובכתב מראש מוקדמת הודעה מתן באמצעות - פעילה התקשרות הפסקת .15.8.1
 . בבקשה התומכים הנימוקים פירוט תוך

 את  ענבל תבחן, ענבל שיקולי יתר בין. בלבד לענבל יהא הבקשה שורלאי הבלעדי הדעת שיקול .15.8.2
 הם בו והשלב הספק של בטיפולו המצויים הפעילים מצב הפרויקט/ים את, הבקשה נימוקי

 הפיך בלתי נזק, למדינה או/וו/או לקרן  לענבל תסב לא כאמור הטיפול הפסקת אם, וכן נמצאים
 להפסקת תנאי, מקרה בכל. אחרספק  במינוי שיעלה ךהצור עקב היתר ובין משמעותי נזקאו /ו

 עליו שתורה למי, מלא פעולה ובשיתוף מסודרת בצורהכל עניין ב הטיפול העברת יהא העבודה
 .ענבל

 או לנכות, להפחית רשאית תהא ענבל, כאמור במקרים כי, הצדדים על ומוסכם בזאת מובהר .15.8.3
או /ו לענבל הספק שהסב הנזקים את, זה הסכם לביצוע בנוגע לספק המגיע סכום מכל לקזז
 עבודתו.  הפסקת בגין, כאלה שהסב ככל, הפנימית לקרן

 ביטול ההסכם .15.9

 ומין סוג מכל והחומר המסמכים את לענבל ספק ישיב, ההסכם את לבטל החליטה וענבל היה .15.9.1
 טיפל בהם כל עניין בול הקשורים"ב, וכיו ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות, שהוא

 .  הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד
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ובין על ידי ענבל, יעביר  הספקעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי  .15.9.2
המידע, החומר והנתונים , התיקיםלענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל  הספק

מור ימצא בידי ענבל המצויים ברשותו באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כא
 העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים. 

, ענבל ידי על הספק של עבודתו הפסקת לרבות, שהיא סיבה מכל ההתקשרות תקופת תום םע .15.9.3
 :כדלקמן לפעול הספק מתחייב, זה הסכם פי ועל דין כל פי על ענבל של מזכויותיה לגרוע ומבלי

 .הושלמו שטרם תהמטלו כל את במועדם להשלים .א

 מידית הספק כך על יודיע, לעיל כאמור המטלות את להשלים הספק באפשרות שאין במידה .ב
 .זה  הסכם פי ועל דין כל פי על מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת, לענבל

או עד  בדין הקבוע המועד תום עד כתוצאה מהסכם זה כל מידע שהגיע אליו על ישמור .ג
 בכתב ענבל בהסכמת אלא יבערם ולאוקדם מבניהם( המועד אותו תקבע ענבל )לפי המ

 .ומראש

 שלהם הזהות תעודות מספרי לרבות ידו על שהועסקו יםהספק כל שמות את לענבל ימציא .ד
 .ופרטי יצירת הקשר עימם

 גם, זה הסכם מכוח ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך הספק יעכב לא, ההסכם בוטל .15.10
 ענבל לרשות יעבירם והספק, הפנימית לקרןאו /ו ענבל מאת, לטענתו ,לו המגיע תשלום כל כנגד לא

והכל בכפוף  להחזיקם לזמן מסויים אלא אם כן התבקש על ידי ענבל מיידיו/או לקרן הפנימית באופן 
 עומדתככל ש עיכבון זכות כל על בזאת מוותר הספק. ענבללשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכי 

 .דין כל  פי-על, לזכותו

 או פיצוי כל לספק ישולם לא, ספק עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי, יודגש .15.11
למעט התשלום אותו חייבת ענבל לשלם בגין ביצוע או השלמת אבן הדרך,  שהוא סוג מכל תשלום

 ככל שלא שולם.

 ביטוח .16
 בע"מ  רה לביטוחמתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת ענבל חב הספק

ולהציג לענבל חברה לביטוח את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות 
 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 המעבידים חבות ביטוח .16.1

 ישראל מדינת תחומי  בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את  יבטח הספק .א
  המוחזקים; והשטחים

 ;(שנה) הביטוח ולתקופת למקרה, ב לעובד"ארה דולר 5,000,000  מסך יפחת לא האחריות גבול .ב
ביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב ה .ג

 כמעבידם;
  אונתת ונטען לעניין קרותענבל חברה לביטוח בע"מ היה  את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .ד

 הספק. כלשהם כלפי מי מעובדי  בחבות מעביד  נושאת היא כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .16.2

שלישי   צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח הספק .א
 ;     המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל, ורכוש גוף

 (; שנה) הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר 250,000 מסך יפחת לא יותהאחר גבול .ב

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

 רכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ ייחשב רכוש צד שלישי; .ד

 יישי בגין פעילות של קבלנים, קבלנורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שליהביטוח  .ה

 הם;משנה ועובדי
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 או כל איש  שהספק ענבל חברה לביטוח בע"מכל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש  .ו

 יבוטל; -שבשירותו פועלים או פעלו בו        

אחראית  מ ככל שתחשב"ענבל חברה לביטוח בע את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ז
 .מטעמו והפועלים הספק מחדלי או/ו למעשי

 מקצועית וחבות המוצר  ביטוח משולב לאחריות .16.3

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY              

POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY. 
                              

 -או-
 

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 
   . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE    

 
 -או -

 
 כדלהלן:   תחום מחשוב/נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק   

        
                                                                ._____________)בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(_________________________    

ספק יבטח את אחריותו בגין מתן שירותי פיתוח, תיקונים תחזוקה שוטפת למערכת "נבחרת ה .א
הדירקטורים" כולל תיקון תקלות, עדכונים, שדרוג )במידת הצורך(, שינויים ושיפורים, תמיכה 

 מקצועית לאחריות משולב  בביטוח, מ"בע לביטוח עם ענבל חברהלהסכם בהתאם ואחריות, 
    ;     המוצר וחבות

 עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו. הפוליסה תכסה את חבות הספק, .ב

כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה  -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי   (1
 ורשלנות;

כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,  -חבותו מפגם במוצר  (2
 צו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;            תוקנו, סופקו, נמכרו, הופ

שירותי פיתוח, תיקונים מתן  פעילות הספק,  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין (3
תחזוקה שוטפת למערכת "נבחרת הדירקטורים" כולל תיקון תקלות, עדכונים, שדרוג )במידת 

 חריותהצורך(, שינויים ושיפורים, תמיכה וא
 דולר ארה"ב; 500,000 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .ג

 חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        
 .Cross  Liability -אחריות צולבת  -        

 מחדלי למעשי ו/אוהביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתחשב אחראית  .ד
  הספק וכל הפועלים מטעמו.

 כללי .16.4

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .א
בכפוף להרחבי השיפוי ענבל חברה לביטוח בע"מ, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :  (1

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

 לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח;יום  60על כך הודעה מוקדמת של 
 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה לביטוח (3

 כוונת זדון; ובלבד שהוויתור לא יחול  לטובת אדם שגרם לנזק  מתוך, ועובדיה
 החובותולמילוי כל הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  (4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק; (5
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כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  (6
 המזכה במלואהינו בחזקת ביטוח ראשוני ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח והביטוח 

  הזכויות על פי הביטוח;
לא  , למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל (7

, ולביטול יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל
                                                   ככל שקיים.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי 

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום  .ב
 הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק לענבל חברה לביטוח  עד למועד חתימת ההסכם.

אחריותו ענבל חברה לביטוח בע"מ, וכל עוד הספק  מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  .ג
תחודשנה על ידו מדי  להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח קיימת,

 בתוקף.בע"מ שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם ענבל חברה לביטוח 
או טח מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המב הספק .ד

לכל המאוחר שבועיים  לפני תום תקופת בע"מ בחתימת מבטחו על חידושן לענבל חברה לביטוח אישור 
 הביטוח.

החוזה פי אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין  ועל  .ה
על פי  לה סעד המוקניםאו ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ על כל זכות 

 הדין ועל פי חוזה זה.
 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלותקניין רוחני,  .17

 הספק מצהיר בזאת באשר לזכויות הקניין הרוחני כדלקמן:  .17.1

יש בידיו בעלות או רישיון שימוש ביחס לכל זכויות הקניין הרוחני הנדרשות לצורך ביצוע  .17.1.1
 ל נספחיו. בהסכם זה ע, כמפורט הסכםה

יהיו בהתאם  להסכם זה 1הוא מסכים כי הזכויות בקניין הרוחני ברכיבים המפורטים בנספח  .17.1.2
, ובהתאם להגדרות סיווג הקניין הרוחני המפורטות בנספח בכל דיןלפירוט זכויות הקניין הרוחני 

 היויהמדינה ענבל ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מסכים הספק כי ככל שמופיעות האמור
שירותים , התוצרים, וכל הקשור בביצוע הבעלת כל זכויות הקניין הרוחני ביחס לכל הרכיבים

-כפי שאלו יסופקו על ,בבעלות צד ג'בהסכם זה למעט תוכנת מדף ותוכנה ש כאמורהמבוקשים 
שימוש שיון היבהתאם לתנאי ר אשר יסופקו, ידי הספק במסגרת השירותים המבוקשים

 או של יצרן התוכנה, בהתאמה. הסטנדרטיים של הספק

הספק ערך את כל ההסכמים הנדרשים עם עובדיו ו/או ספקיו ו/או כל צד ג' לצורך עמידה  .17.1.3
 בחובותיו ביחס להיבטי הקניין הרוחני של הוראות הסכם זה. 

ענבל מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל זכויות הקניין הרוחני בכל תוצרי העבודות שעשה הספק עבור  .17.2
הסכם המדינה במסגרת ענבל וובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו באופן ייעודי עבור  המדינה,ו

זה, לרבות, כל הממשקים, התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, המפרטים וכל מידע אחר או 
מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים 

 המדינה.ענבל ו"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלותה הבלעדית והמלאה של  של הנ

 קבועות שהן כפי, היוצרים זכויות לרבות, הרוחני הקנין זכויות וכל, הזכויות כל כי, בזאת מוסכם .17.3
 וכל, מוגבלת בלתי ולתקופה, בעולם אחר מקום בכל, בישראל, בעתיד קבועות שתהיינה כפי או היום
 יופקו או, יוכנו, ייקלטו, שיאספו והמסמכים התוצרים, הנתונים בכל, אחרת זכות או קניינית זכות

"( השירות תוצרי: "להלן) מרכיביהם כל על, אליו בקשר או, זה הסכם לפי השירותים מתן במסגרת
 תהא ענבל .זה בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא, ענבל של והמוחלט הבלעדי קניינה הינן

, תוספות הכנסת, שינוי כל לרבות, לנכון שתמצא שימוש כל השירות תוצרי בכל תלעשו רשאית
 מתן בתקופת, בעלים מנהג בהם ולנהוג, לאחר העברתם או פרסומם, מחדש עריכה או השלמות

 .לאחריה או המשפטיים השירותים

 מהווה ינוא כאמור שינוי או שימוש וכל, בו' מוסרית'זכות  תהא לא החומר את שיצר למי או לספק .17.4
 '.מוסרית'זכות ב פגיעה
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תהיה בעלים בכל זכויות הקניין הרוחני בכל רכיבי  ענבלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי  .17.5

 ענבלהתיעוד(. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי  –)להלן שירותים המבוקשים של ההתיעוד 
,  במשרדי ממשלה אחרים, ענבלו, בחצרי רשאית לעשות שימוש בתיעוד כולו או מקצתו, לאחר קבלת

כפי שתראה לנכון ובהתבסס ובכל גוף ציבורי בכנסת , בחברות ממשלתיות, ביחידות סמך ממשלתיות
זה. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל  הסכםעל הזכויות שהיא רוכשת בתיעוד ויצירותיו על פי 

 זה או על פי דין.  הסכםזכות למדינה על פי 

תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם אחר  ענבלגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי מבלי ל .17.6
מטעמה, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים ובפרט בתיעוד, ללא הסכמת הספק ואף 
ללא ידיעתו, ולא תהיה לספק או לקבלני המשנה  או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו 

לפגוע בו, בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי הספק  כדי 
 או קבלני המשנה או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה כלשהי  .17.7
א לפקודת זכות יוצרים, של עובדיו או 4מוסריות, כהגדרתן בסעיף זה בשל זכויות  הסכםלצורך ביצוע 

 צדדים שלישיים.

זה ע"י הספק, מתחייב  הסכםבשל הפרת הוראות  ענבלמבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים ל .17.8
בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות קניין  ענבל והמדינההספק לשפות את 

 ספק.  הסכם זה כולו או מקצתו, על ידי ו/או באמצעות ובעות ממימוש רוחני הנ

 בכל, ענבל ידי על, השירות בתוצרי שייעשה כאמור שימוש כל בעת כי, בזאת מובהר, ספק הסר למען .17.9
 .האמור לחומר בהקשר, מטעמו מי או הספק שם את לציין שהיא חובה כל תהא לא, שהוא הקשר

 ענבל שתעשה שימוש לכל אישורו על ומצהיר, השירות לתוצרי בקשר התביע זכות כל על מוותר הספק .17.10
  .זה בחומר

, חלקם או כולם, השירות בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאי אינו הספק כי, בזאת מוסכם .17.11
 כך על ובכתב מראש היתר לקבל בלא, ההסכם ביצוע למטרות שלא, אחרים באמצעות בין, בעצמו בין

 .ידו על קבעושיי ובתנאים ענבל

 אם אף, ידיו תחת לעכבם רשאי יהא לא והספק ענבל של רכוש הינם השירות תוצרי כי, בזאת ודגשמ .17.12
 .זו עיכבון זכות כל על מוותר והוא, ענבל מאת תשלומים לטענתו לו יגיעו

ו/או שירות ו/או  הטיפול סיום או, ההסכם ביטול של מקרה בכל או, ההתקשרות תקופת סיום עם מיד .17.13
, כאמור חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר הספק ימסור, זאת ידרוש ענבל נציג בו מקרה בכל או יןעני
 .סייג כל ללא, לידיו נמסר או ידו על נוצר אם גם

 עמידה יבטיח, שירותים נותני או מטעמו קבלן עובדי לרבות, עובדיו עם הספק שיחתום בהסכמים .17.14
 הסכמים. זה סעיף בתנאי לעמוד עובדים אותם לש ויכולתם, בסעיף הנאמר בכל המפורטת בחובה

 האמורים בתוצרים זכויות על שירותים נותני או עובדים אותם של זכות כל על מפורש וויתור יהוו אלה
ובאחריותו המלאה של הספק להחתימם  אליו בקשר או, זה הסכם ביצוע במסגרת הופקו או שהוכנו

 טת בכל הקשור בהם. על הסכמים אלו ובכל מקרה אחריותו תהא מוחל

על כל אמצאה, כמשמעותה בחוק  ענבלמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הספק להודיע לנציג  .17.15
,  או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא בעל פוטנציאל מימוש מסחרי 1967 –הפטנטים, התשכ"ז 

וזאת מיד  הסכםבעת מביצוע )להלן: "תוצר לוואי מסחרי"(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו הנו
עם גילויה או פיתוחה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק שלא לפעול בכל דרך שהיא לרישום 

זה.  כן מתחייב הספק להימנע מביצוע העברת זכויות  הסכםנובע מהאו  סכםפטנט הקשור עם ביצוע ה
ותיו או בשימוש בהם או ניצולם או תוצא הסכםלצד ג' כלשהו  באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע ה

מראש ובכתב.  הבעלות באמצאה או בתוצר הלוואי המסחרי תהיה  ענבלוכל זאת ללא קבלת הסכמה מ
 , אלא אם יסוכם אחרת מראש ובכתב.ענבלשל 
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בתוצרי העבודות והפיתוח, ומתן רישיונות  ענבלהסכמת הצדדים בדבר בעלותה הבלעדית והמלאה של  .17.16
 זה הסכםבורט לעיל בסעיף זה, נכללת במסגרת התמורות הכספיות הקבועות הכול כמפ -השימוש  

 והספק לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בשל כך. (נספחיו)על 
 .הסכםסעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ה

 או ויתור סטייה .18

במקרה מסוים או נספחיו  עלהסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה  -סטייה מתנאי ההסכם  .18.1
 בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על  -ויתור על זכויות  .18.2
 יו.במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותעל נספחיו פי הסכם זה 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם  -חתימת הצדדים  .18.3
נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך 

 האמורה.

  יאחריות ושיפו .19

לצד  או ענבלשהוא, שייגרם לבאחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד, מכל סוג  ישא הספק .19.1
"ב, או ברשלנות, בקשר עם ביצוע השירותים וכיוצבזדון, במרמה  שלישי, בגין מעשה או מחדל,

 ידי מי מטעמו. -ידי עובדיו, או על-פי הסכם זה, על ידו, או על-המבוקשים הניתנים על

בכל  ישאושים לא ניתנים השירותים המבוק םבעניינענבל ו/או המדינה שבין הצדדים, כי  מוסכם .19.2
או מי מטעמו, או לצד צד  הספקתשלום, הוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו לגופו או לרכושו של 

 שלישי, כתוצאה מביצועו של הסכם זה, או בקשר אליו. 

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם  הספק .19.3
וכן כל פעולה אחרת הקשורה  וא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים, וכי העל נספחיו זה

, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף במקצועיותבמתן השירותים המבוקשים, 
 הוראות כל דין.ול הנחיותל

רן הפנימית או הקרן הפנימית ו/או גופים המכוסים או מטופלים בק/ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  .19.4
וישפה את  הספק, יפצה הספקו/או מדינת ישראל,  בגין נזק כלשהו בקשר לשירותים שהיו בטיפולו של 

 םאשר הוגשה כנגד אחרים גופיםאו /ו ישראל מדינתאו /ו ענבל באמצעות הפנימית הקרןאו /וענבל 
נזק כאמור, וכן בגין התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר ל

מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי 
 דין. 

ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות  אמורעל הגשת תביעה ו/או דרישה כ לספקענבל תודיע  .19.5
 התביעה כאמור.להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או 

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כל  הספק .19.6
 דין לאנשים המועסקים על ידו.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק, על פי כל דין, כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או צד שלישי,  .19.7
 אלא להוסיף עליה בלבד. 

 ריות על נזק עקיףהגבלת אח .20

מחדל, טעות או  הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם לענבל או לצד שלישי כלשהוא, עקב מעשה או  .20.1
מעובדיו ו/או שלוחיו  השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של מי 

 במסגרת פעולתם על פי הסכם זה. 

השווה לסך התמורה   ענבל בגין נזקים שנגרמו לה יהיה בסכום גבול אחריות הספק לפיצוי ו/או לשיפוי .20.2
 -הנזק )או לחילופין סכום השווה ל  החודשים שבסמוך לפני אירוע 18המגיעה על פי ההסכם לתקופת 

ההסכם   לתמורה הכוללת לאורך כל תקופת  חודשים על פי הממוצע החודשי של התמורה בהתאם  18
סך   בוה מביניהם( בכל מקרה לא יפחת גבול האחריות מאשרמחולקת במספר חודשי ההסכם, הג

500,000 .$ 
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חודשים ממועד תחילת תוקפו של ההסכם, יקבע גבול אחריותו  18אם הנזק אירע לפני שחלפו  .20.3
על פי ההסכם   כאמור לעיל על פי התמורה הכוללת אשר הייתה צפויה להיות משולמת לספק  הספק של 

חודשים על פי הממוצע  18   -ם להסכם )או הסכום המחושב להחודשים הראשוני 18בתקופת 
 לפי הגבוה מביניהם(.  החודשי,

 מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על: .20.4

 נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש מוחשי; .א

נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או בפזיזות ו/או  .ב
 בתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;ברשלנות ר

 מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה; .ג

 הפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו; .ד

 גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו; .ה

 ות המוגשות נגד הספק במישרין על ידי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שנגרמו לו.תביע .ו

מבלי לגרוע באחריות הספק, ככל שהוגשה תביעה או התנהל הליך כנגד ענבל, עבור נזק שנגרם לצג ג'  .20.5
 באמצעות הספק, ענבל תידע את הספק ותאפשר לספק להצטרף להליכים ככל שהדבר יהיה אפשרי.

 קיזוז .21

פי הסכם -בקשר למתן השירותים המבוקשים על לספקתחוב  יאיה רשאית לקזז מכל סכום שהענבל תה .21.1
 מכל סיבה שהיא. המדינהאו /ו הקרןו/או  ענבליחויב כלפי  הספקזה, כל סכום קצוב אשר 

 שינוי בגין או, מסוים פרט לגבי הספק של שווא הצהרת בגין או, הספק ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .21.2
 המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או, השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא ספקה אצל שחל

 או/ו לענבל הספק שהסב הנזקים סכום את, תמורה לרבות, תשלום מכל להפחית  ענבל רשאית, בהסכם
 בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה. ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם, כאלה שהסב ככל, למדינה

הן על ידי הספק והן על ידי ספק אחר,  מתן השירותים המבוקשים סיום למועד עד עיכבון או זקיזו של
 וכן לו ששולמו הכספים בהשבת הספק יחויב, כאמור עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה לא. שבא במקומו

 םע מיד, כאלה שנגרמו ככל, ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגיןאו הקרן /ו ענבל את הספק ישפה
 .שתקבע לסכום ובהתאם, ענבל דרישת

ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין  ספקה -ניכוי במקור .21.3
הניכוי במקור או פטור הימנו )להלן: "אישור מס הכנסה"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה 

מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם תהא ענבל  תקפים מעת לעת עד לתום תקופת ההסכם. בהעדר אישור
רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף שהיא 

 לכל מעין דהוא.  חייבת בתשלומם

 בשינויים המחוייבים 10.6על סעיף זה יחולו הכללים האמורים בסעיף  .21.4

 שונות .22

כי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם מוסכם בין הצדדים, כי מסמ -מסמכי ההסכם  .22.1
במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 

 ספקם יועצים לגבי כי יובהרבע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 את נכונה וישקף יחליף זה הסכם, קודמות התחייבויותאו /וסכם שעובדים כיום עם ענבל  ושיש עמם ה

, קודמת התחייבותאו /ו בהסכם קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם
 את שיגדיר בלבד זה והוא הספק היועץ עם קודמת התקשרות כל יחליף זה הסכם. קיימים באם

 בין הצדדים.  ההתקשרות

תביעה או דרישה שתוצג לענבל, הקשורה במתן השירותים המבוקשים עפ"י הסכם זה,  בכל מקרה של .22.2
 ענבל תשתף, ככל הניתן, את הספק בפרטי ההליך. 

-על ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי, הצדדים על מוסכם .22.3
 .הצדדים של המוסמכים הנציגיםידי 
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, ולא יציג עצמו כסוכן, ענבלפי הסכם זה כפעילות -גורם שהוא את פעילותו עללא יציג כלפי כל  הספק .22.4
 הספק. ענבל, אלא בהתאם לייפוי הכוח או בהתאם לאישור בכתב ומראש של נציג ענבלשלוח או נציג 

 והנובעת זה הסכםפי -על פעילותו במסגרת שלא זה הסכםפי -על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה לא
 .ממנו

 מנכ"ל ענבל ו/או סמנכ"ל מערכות מידה בענבל או מי מטעמם.  לצורך הסכם זה הם ענבל נציגי .22.5

)על  21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 4, 3התנאים הקבועים בסעיפים  -הפרה יסודית .23
ם תהיה רשאית בהסכם שהפרתם מהווה הפרה יסודית שבגינ הינם תנאים יסודייםכל סעיפי המשנה שלהם( 

 .ענבל להביא את ההסכם לכדי סיום ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה לפי כל דין

להסכם זה לעיל  מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב -משלוח הודעות .24
למשלוח בדואר שעות מעת שנמסרה  72תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

בעלי הסמכות  המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות -סמכות שיפוט .25
 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז העניינית באזור

 ולראיה באו הצדדים על החתום
_________________________________ 

 ות מורשיי החתימהחותמת הספק וחתימ
__________________________________ 

 חותמת ענבל וחתימות מורשיי החתימה

________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 
_______________________________ 

 תפקיד של מורשה החתימה
__________________________________ 

 תפקיד של מורשה החתימה
 

_______________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה
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 אישור קיום ביטוחים -ח ביטו -ג'נספח                                                  
 לכבוד                             
  ;בע"מ  ענבל חברה לביטוח

 , איירפורט סיטי, לוד3רחוב הערבה 

 
 א.ג.נ.,

 
 אישור קיום ביטוחים:  הנדון                                             

 
 "( הספק___________)להלן "____________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________

 
מתן שירותי פיתוח,  לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר

תיקונים תחזוקה שוטפת למערכת "נבחרת הדירקטורים" כולל תיקון תקלות, עדכונים, שדרוג, שינויים 
 ח בע"מ, את הביטוחים המפורטים להלן:      חברה לביטו חוזה עם ענבלל, בהתאם ושיפורים, תמיכה ואחריות

 המעבידים חבות ביטוח
 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.. 1
 )שנה(.דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .2
           ח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב ורחב לכסות את חבותו של המבוטמהביטוח . 3

 כמעבידם;    
 ונטען לעניין קרותהיה  ענבל חברה לביטוח בע"מ את לשפות מורחבעל פי הפוליסה  הביטוח .4

 הספק. כלשהם כלפי מי מעובדי  בחבות מעביד  נושאת היא כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת    
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 
 שלישי  גוף ורכוש, בכל תחומי  אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד. 1

 .המוחזקים מדינת ישראל והשטחים    
 .ופת הביטוח )שנה(דולר ארה"ב למקרה ולתק 250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2
 .Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3
 .רכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ ייחשב רכוש צד שלישי. 4
 כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש ענבל חברה לביטוח בע"מ שהספק או כל איש שבשירותו . 5

 . בוטלמ -פועלים או פעלו בו    
                 קבלנים, קבלני ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של מהביטוח . 6 

 משנה ועובדיהם;     
 שתחשב אחראיתככל  בל חברה לביטוח בע"מלשפות את ענ מורחבהביטוח על פי הפוליסה . 7

      והפועלים מטעמו. הספקלמעשי ו/או מחדלי     
     ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY              

POLICY  FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                              
 או

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 
   . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE   

 
 או  

 
 כדלהלן:         תחום מחשוב/וחבות המוצר לענף הייטקנוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית    

 ._____________)בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(_________________________    
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 ם תחזוקה שוטפת למערכת "נבחרת מתן שירותי פיתוח, תיקוניבגין  הספק של החוקית .  אחריותו1   
 הדירקטורים" כולל תיקון תקלות, עדכונים, שדרוג )במידת הצורך(, שינויים ושיפורים, תמיכה          
 , בהתאם להסכם עם ענבל חברה לביטוח בע"מ, בביטוח  משולב לאחריות מקצועית וחבות ואחריות         
    .המוצר         

 -ת חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:כסה אמ.  הפוליסה 2  
 כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה,  -(. בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  א)       

 הזנחה ורשלנות;             
 כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו,  פותחו, הורכבו,  -(. חבותו מפגם במוצר ב)      

 תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;                        
 מתן שירותי פיתוח, תיקונים תחזוקה  (. פעילות הספק,  עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגיןג)      

 עדכונים, שדרוג )במידת הצורך(,  שוטפת למערכת "נבחרת הדירקטורים" כולל תיקון תקלות,            
         .שינויים ושיפורים, תמיכה ואחריות            

 דולר ארה"ב; 500,000 –.  גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  3 
 חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  -        
 .Cross  Liability -אחריות צולבת  -        

    מחדלי הספק  לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או במורחהביטוח . 4  
                                 .וכל הפועלים מטעמו      

 כללי
 התנאים הבאים: נכללופוליסות הביטוח הנ"ל ב
 שיפוי הבכפוף להרחבי  ,בע"מ ענבל חברה לביטוח לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :. 1

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

 בע"מ.  ענבל חברה לביטוח לחשביום לפחות במכתב רשום  60הודעה מוקדמת של ידינו ניתנה על      
 ענבל חברה לביטוח בע"מה כלפי על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזר . אנו מוותרים 3

     , ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ועובדיה    
 המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות  כלפינואחראי בלעדית  הספק. 4

 ת. המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסו    
 .הספקצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ההשתתפויות הע. 5
 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים   .6

 מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני ענבל חברה לביטוח, ביטוח אחר לא יופעל כלפי      
  ות על פי הביטוח.הזכוי המזכה במלוא     

 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר,  לא . 7
 , ולביטול  יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל    
 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים    
 

 גי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסיי
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                     
 
 

                                                             
 

                                                                    ___________________________ 
 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח
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 ערבות ביצוע -נספח ד' להסכם
 

 
 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 יית שדה התעופהרח' ערבה, קר
 70100מיקוד:  282ת.ד. 

 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר נבחרו "המבקש/ים"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
פים עבור מתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוסלהיות הספקים/נותני השירות של חברתכם 

חמישה )במילים: ₪  15,000, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ
( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן "הנ"ל "סכום הקרן(, )להלן: שקלים חדשים בלבדעשר אלפי 

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש  ,(מדה למדד""הפרשי הצ הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:
עבור מתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של מדינת ישראל וגופים בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת ההליך לבחירת ספק 

 (."ענבל"ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: באמצעות  נוספים

 .כום הערבות"" סהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן:  .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3
משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל פירות וירקות והמתפרסם  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל  - "המדד החדש" ב.
 .עפ"י ערבות זו

בגין חודש , בחודש ___ 15מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  - "המדד היסודי" ג.
______ 2017. 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד  .4
סודי. אם יתברר כי המדד החדש החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד הי

 שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

ימים )במילים: שבעה ימים( מתאריך  7-אנו מתחייבים לשלם לכב' את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל לא יאוחר מ .5
יל עליכם לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה __________ מבלי להט -קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בסניפינו ב

סכום הערבות מאת המבקש/ים וכנגד החזרת כתב ערבות זה. נא לציין בדרישתכם מה סכום הערבות, הנדרש על ידכם, 
 לפי חישוביכם.

)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  _______________ – ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.הדרישה על 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7
 

 בכבוד רב, 
 בנק _____________________ 
 סניף ____________________ 

 


