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 (רכב)אלמנטארי +  ביטוח בתחום קורסים והפקת ארגון שירותי למתן הצעות לקבלת מכרז

 "מבע לביטוח חברה ענבל עבור

 10/2017 מס': מכרז     

 

 
 
 
 
 
 

 
 תוכן עניינים:

 
 פרק עמוד

            3 כללי - 1פרק      

8 
המבוקשים השירותים הגדרת -2 פרק  

10 
תנאי הסף – 3פרק   

12 
מבנה ההצעה– 4פרק   

המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו – 5פרק  13  

15 
הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולותאמות המידה  – 6פרק   

18 
דרך הגשת ההצעות ובחינת ההצעות – 7פרק   

21 
התחייבויות המציע – 8פרק   

25 
תנאים כלליים – 9פרק   

 :נספחים

     מסמך תצהירים –נספח א' להזמנה 
 הצעת מחיר – ' להזמנהב נספח

 הסכם ההתקשרות  –' להזמנה נספח ג
  הצעת מחיר – להסכם ההתקשרות 'א נספח •

 השירותים המבוקשים ביצועל בנקאית ערבות–להסכם ההתקשרות  'ב נספח •

 חתום על ידי חברת הביטוח ביטוחיאישור  –להסכם ההתקשרות  'ג נספח •

. 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

 .זה מכרז על מענה

 המינים 2 -המסמך כתוב בלשון זכר לשם נוחיות בלבד ופונה ל
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 -1 רקפ-

 כללי .1

 ההזמנה מטרת .1.1

פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ( "המזמינהו/או " "ענבל" חברה לביטוח בע"מ )להלן: ענבל .א

במסמכי הזמנה זאת על והכול כמפורט  רכב( )אלמנטארי + ביטוח בתחום קורסיםארגון והפקת 

 "(.מכרזהו/או " "הצעות לקבלת מכרז. )להלן: "נספחיה

 החברה מספקת בין היתרענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל, חברת  .ב

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

 ןהקר"ענבל הינו ניהול בנאמנות של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן:  פעילות הליבה של  .ג

בין היתר בתחום (. הקרן הפנימית הוקמה על ידי הממשלה במטרה להעניק כיסוי ביטוחי "הפנימית

  ליחידות הממשלתיות בהתאם למדיניות משרד האוצר והחלטות החשב הכללי.האלמנטארי ,

 )אלמנטארי + ביטוח בתחום קורסים ממשלהההקרן הפנימית לביטוחי במסגרת פעילותה מקיימת  .ד

  לקוחותיה ביחידות הממשלה השונות.רכב( עבור 

סטודנטים  35 -מטרת הזמנה זו הינה להתקשר עם ספק לשם קבלת שירותי ארגון והפקת קורסים לכ .ה

  והכל כמוגדר במסמכי הזמנה זו על נספחיה.בכל קורס 

 הגדרות .1.2

ו/או  ענבל 

 :המזמינה

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ

המציע ו/או ספק 

 :השירותים המבוקשים

העוסק בהפקת אירועים  מורשה עוסק או)חברה בע"מ או שותפות( תאגיד 

 לחברות וארגונים.

 ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. המזמינה ו/או ענבל 

 .ועדת המכרזים של ענבלו  עדת מכרזים:וו

 .מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה ההזמנה:

 שעות 40בן  (רכב + אלמנטארי)וניהול סיכונים בתחום ביטוח אחד קורס  :קורס

מפגשים  10שעות במהלך  60בן קורס או מפגשים   7 -במהלך  אקדמיות

 שניהם. או

בבוקר ועד  09:00יום מפגש יארך לא פחות משש שעות אקדמיות החל מ  :מפגש

אולם הכיתה תעמוד לרשות המזמינה החל מהשעה  , כולל הפסקות 15:00

 . 15:15ועד השעה  08:30

כנס, יום עיון או כל אירוע ייחודי נוסף כפי שתיזום המזמינה מעת לעת  אירוע ייחודי:

 ע"פ צרכיה. 

 מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש ו/או מי מטעמה המנהלת המקצועית

עבור ענבל  )אלמנטארי + רכב(קורסים בתחום ביטוח ארגון והפקת  :המבוקשים השירותים

 להזמנה זו. 2כמפורט בפרק 
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הקשר  איש

האדמיניסטרטיבי 

מטעם המציע להלן 

, איש "איש הקשר

הקשר 

 "האדמיניסטרטיבי

הקורס ובתיאומים  שלאצל המציע העוסק בצד הארגוני  המקצועיהגורם 

מועדי הקורסים ומיקומם,  תיאום לרבותמול המנהלת המקצועית , 

 ליווי, המועמדים רישוםהזמנת המרצים החיצוניים, הזמנת כיבוד, 

במהלך הקורס , פיקוח על תקינות הציוד הטכני  סטרטיבייאדמינ

בצד  ההקשור פתנוס פעילות,הפקת תעודות סיום קורס וכל  והפעלתו

 הארגוני.

על ההסכם  ווענבל חתמה עמזה  מכרזמציע אשר קיבל הודעת זכייה ב מציע זוכה:

  להזמנה.  'ג כנספחהמצ"ב 

 ובתיאומים הקורס  של האקדמיהגורם המקצועי אצל המציע העוסק בצד  "מנהל אקדמי"

 קביעת לרבותמול המנהלת המקצועית בכל הקשור לתכני הקורסים , 

 לנושאים ביותר המתאימים החיצוניים המרצים בחירת ,הקורסים תכני

"י ע שיועברו ההרצאות למצגות מקצועיים תכנים עריכת, שייבחרו

 וכלשל המציעה ופיקוח על המרצה/ים הפנימי/ים  םי/הפנימיים /המרצה

 .האקדמי בליווי הקשור נוסף תפקיד

 אשת הקשר לצורך

 ביצוע ההסכם 

פרטוק ו/או מי -מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש, הגב' אודליה נגבי

 מטעמה.

ענבל על  מטעם אחראי

 :מכרזה

 קורן-עו"ד עומר קלפון

 

 מכרזל זמנים וחל .1.3

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום  17.09.2017

16.10.2017 

 14:00בשעה 

 מועד מפגש מציעים

הנוכחות במפגש המציעים הינה המזמינה תערוך מפגש מציעים. מובהר כי  .א

מציע אשר לא ייקח חלק במפגש לא יוכל להגיש הצעה למכרז. מטרת  חובה.

המפגש היא הסבר על המכרז, מטרות המזמינה ודרכי הפעולה כמו גם הסבר 

 בדבר ניסיון עבר בקורסים דומים. 

מובהר בזה כי שאלות שישאלו ו/או תשובות שיינתנו במהלך המפגש לא  .ב

ים במסגרת שאלות יחייבו את המזמינה אלא אם נשאלו ע"י המציע

 ההבהרה. 

 נציגים מטעם המציע.  2 -למפגש לא יגיעו יותר מ .ג

לאיש הקשר,  m1017@inbal.co.il אישור הגעה למפגש יש לשלוח בדוא"ל  .ד

ולרשום את שם  23.07.2017עורך הדין עומר קלפון קורן לא יאוחר מיום 

 המציע, ח.פ, שם מלא של הנציג ומס' ת.ז שלו. 

 

23.10.2017 

 14:00ה בשע

 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 .הקשר ישלא בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב 
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 שאלות ההבהרהעל למענה המזמינה מועד  30.10.2017

 )www.inbal.co.il(באתר המזמינה פורסמנה תהמציעים  לשאלותתשובות 

תחייבנה משפטית את מענבל רק תשובות בכתב . תחת לשונית: "מכרזים"

מובהר כי באחריות המציעים בלבד להתעדכן באתר המזמינה מידי יום  .הצדדים

 בדבר כל עדכון ו/או הבהרה שתפורסם, ככל שתפורסם.

07.11.2017 

 . 14:00בשעה 

 להגשת ההצעות  אחרוןמועד 

לתיבת המכרזים אשר ממוקמת בדלפק  במעטפה סגורה, ההצעות את להגיש יש

 עד, התעופה שדה קריית, הערבה ברחוב, ענבל בבית המזמינה במשרדיהקבלה 

 עד תתקבל שלא הצעה כל(. "ההצעות להגשת האחרון המועד": להלן) ליום

 .  מכרזה במסגרת תבחן לא ההצעות להגשת האחרון המועד

 

 

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

ולא תהיה למי מהמציעים כל  תחת לשונית: "מכרזים" )www.inbal.co.il(באתר המזמינה  פורסםבהודעה שת

לבד להתעדכן באתר המזמינה מידי יום בדבר כל מובהר כי באחריות המציעים ב  טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 עדכון ו/או הבהרה שתפורסם, ככל שתפורסם.

 ההתקשרות תקופת .1.4

ממועד ( שנים 3 – שלושים ושישה חודשים)חודשים  36 -הינה ל הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .א

 .("התקשרות"תקופת ההלן: )לחתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות 

לענבל שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים בכפוף לשיקול  .ב

(, שנתיים – עשרים וארבעה חודשיםחודשים נוספים ) 24עד של דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה, למשך 

 "(.תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: " האו חלק הכול

ההתקשרות , יחולו הוראות ההסכם תתממשר , אם וכאשההתקשרות המוארכתיובהר כי בתקופת  .ג

 . , בשינויים המחויביםהמקורי, לרבות ההוראות הנוגעות לתמורה

 הקשר שיא .1.5

רחוב ענבל,  בבית יושבה קורןעו"ד עומר קלפון הוא  מכרזבכל הנוגע לביצוע ההקשר מטעם ענבל  ישא

כל  m1017@inbal.co.il אלקטרוני:הדואר בכתובת ו 7015103 ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג

 אלקטרוניה דוארהכתובת  באמצעותבכתב בלבד האמור לעיל, הקשר  ישאל תעשנה זה מכרזהפניות בגין 

 .הנ"ל

 ההצעות מסירת .1.6

 באמצעות הצעתו את יגיש ,מכרזב להשתתף והמעוניין להלן 3 בפרק המפורטים הסף תנאי על העונה מציע

 כדלקמן: מעטפות 3

http://www.inbal.co.il/
http://www.inbal.co.il/
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 למתן הצעות לקבלת מכרז" עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על –1 מס' מעטפה (1

 -בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור (רכב)אלמנטארי +  ביטוח בתחום קורסים והפקת ארגון שירותי

 הצעת מעטל הנדרשים המסמכים כלל את המציע יכניס זו במעטפה "מכרזה מסמכי – 1 מס' מעטפה

 .המחיר

 למתן הצעות לקבלת מכרז" עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על –2 מס' מעטפה (2

 -בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור )אלמנטארי + רכב(קורסים בתחום ביטוח  והפקת ארגון שירותי

 המחיר. הצעת את רק המציע יכניס זו במעטפה "המחיר הצעת –2 מס' מעטפה

קורסים בתחום  והפקת ארגון שירותי למתן הצעות לקבלת מכרז" :ירשם גבה על –3 מס' מעטפה (3

  .בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור )אלמנטארי + רכב(ביטוח 

 אין כי מובהר לכך ובהתאם ,מכרזה מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין להפרדה המציע לב תשומת*

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

 .ממנו חלק כל

 ההצעה תוקף .1.7

 תודיענוספים אם חברת ענבל  ימים 60, או  להגשת ההצעותמהמועד האחרון  ימים 90  הינותוקף ההצעה 

 על הארכת המועד.

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.8

, מכרזהכפי שתמצא לנכון, לשנות את ו ל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדיהמזמינה רשאית בכל עת, ע .א

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .להפסיקו או לבטלו

שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא 

אחר מזה אשר זכה למירב לבחור במציע לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או 

  והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.זה  מכרזהנקודות על פי מסמכי 

 שלישיים לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .ב

 ובלבד מציע של להצעתו ביחס השלמות או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה

 .הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל

עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי  להיקףכי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת  יובהר .ג

  .וצרכיה

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.9

למזמינה מציע זוכה אחד. מבלי  , דרושמכרזהלמען הסר ספק יובהר כי בנקודת הזמן בה מפורסם  .א

לגרוע מן האמור, למזמינה שיקול הדעת לקבל מציעים זוכים נוספים, והכל בכפוף לצרכי המזמינה 

ולשיקול דעתה הבלעדי. במידה ונתון זה ישתנה בעת קביעת המציעים הזוכים על המזמינה יהיה 

 לנמק החלטתה בכתב.

ציע זוכה, אם בשל גידול הצרכים של ענבל ואם מכל ככל שיעלה הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מ .ב

ולא נכלל בין המציעים הזוכים  מכרזלמציע שהשתתף ב לפנות הזכות שמורה למזמינה ,סיבה אחרת(

אותו והכל בכפוף להסכמתו של  ,המבוקשים וזאת על מנת להתקשר עמו למתן השירותים ,מכרזב

שדורג במקום הגבוה ביותר מבין המציעים  עהמצי יובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל אל. המציע
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מבלי  ובהתאם לצרכיה בנקודת הזמן הרלוונטית והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  ,מכרזשלא זכו ב

לעיל, ולענבל  כאמור של וועדת המכרזים לפעול התחייבות משום באמור לגרוע מן האמור, אין

סף והכל לשיקול דעתה הבלעדי ולפי שמורה הזכות גם לפנות למציעים אחרים שעמדו בתנאי ה

 צרכיה.

 משנה קבלן .1.10
מציע שהינו עסק להעברת תכנים מקצועיים להגיש  יכולקורסים לתכנון, ארגון והפקת מציע שהינו עסק 

  כקבלן משנה מטעמו.  בתחום הביטוח 

 -2  פרק-

 המבוקשים םשירותיה .2

 'ג נספחכ "בהמצ ההתקשרות בהסכם לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע בלימ .2.1

 מהמציע הנדרשים השירותים ההזמנה, למסמכי 1 נספחכ המצורף הטכני ובמפרט ההזמנה, מסמכיל

 (רכב + )אלמנטארי  ביטוח בתחום קורס והפקת ארגון ,תכנון )במצטבר( כדלקמן השאר בין הינם הזוכה

 .לקוחותיה לקהל המזמינה תיזום אשר
 האמור כי מובהר זו. להזמנה 1 נספחכ המצורף הטכני מפרטב בהרחבה הוגדרו המבוקשים השירותים  .2.2

  בלבד. פרקים בראשי כאן ומובא הטכני במפרט לאמור נוסףב הינו זה בסעיף
  : הבאים בנושאים יעסקו הקורס תכני .2.3

  7 - פניעל שעות אקדמיות  40בן  (רכב+ אלמנטארי) וח בתחום ביט -קורסלעיל,  1.2כאמור בסעיף  (1

 שניהם. אומפגשים  10 על פנישעות  60קורס בן או מפגשים 

יסודות הביטוח, סוגי הביטוח הקיימים, פסיקות עקרוניות בנושאים הבאים: בין היתר קורס יעסוק ה (2

חוק חוזה ביטוח, חוק החוזים  , טיפול בתביעות, סקרי ביטוח, בביטוח ניםסיכו ניהולבתחומי ביטוח, 

ה אחריות נושא , ביטוחי משנחוק חובת מכרזים ,שלוחיתהנזיקין, אחריות  ודתפק)כריתת חוזה ( 

 תפקיד ונושא נוסף אחר, ככל שיסוכם בין הצדדים. משרה ובעל 

אם יסוכם בין הצדדים  רשימה דלעיל אלאמכל הנושאים המופיעים בהרצאה אחת לפחות יכיל קורס  (3

 בכתב אחרת.

המזמינה רשאית, בתיאום עם המציע הזוכה להוסיף תכנים עפ"י רלוונטיות ו/או חידוש ו/או דרישה  (4

 מהסטודנטים ו/או כל סיבה אחרת. 

 שיאושר ,לעיל (2) 2.3 בסעיף האמורים מהתחומים אחד לכל מרצה, יציע המציע -הקורס לתחומי מרצים .2.4

 לענבל תחומים. 4 -מ יותר ללא אחד מרצה להציג ניתן הסף בתנאי כאמור הסף. בתנאי העומד ענבל, ע"י

 מרצה יספק והספק הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל לה, שיראה וככל זמן בכל מרצה להחליף הזכות שמורה

  הסף. בתנאי העומד חלופי
 .וחצי שעה בנות כפולות הרצאות ייתכנו ,אקדמית( )שעה דקות 45 בת תהיה הרצאה -ההרצאה משך .2.5
  :הרצאות אולם /לימוד כיתת .2.6

 נוסף ממוזג אולם או כיתה -ו ירושלים בעיר לימודי תוכן להעברת ממוזג אולם או כיתה יספק זוכה מציע

 סטודנט סאיכ עם או שולחנות עם ישיבה מקומות 35-40 הכוללים  ,אביב תל בעיר לימודי תוכן להעברת

 עמדת קרופון,ימ ,רמקול מסך, נייד, מחשב מקרן, :וןגכ לימודיים עזר אביזרי לרבות כתיבה( משטח הכולל)
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 ברמה הרצאה העברת לשם שנדרש אחר ציוד וכל סרטונים / המצגות להצגת הדרוש אחר ציוד מרצה,

  חניה. מקומות 30 -ו ואיכותית גבוהה
 

 באישור אלא ההתקשרות תקופת משך הלימוד כיתות את להחליף רשאי יהיה לא הזוכה המציע כי מובהר .2.7

  בכתב. המזמינה

  זה. בעניין טענה מהעלאת מנוע יהיה ומציע בלבד ולה למזמינה שמורה הקורס יתנהל עיר באיזו ההחלטה .2.8

  למזמינה: הנדרשים הקורסים כמות .2.9

מובהר כי המזמינה אינה מתחייבת לכמות הקורסים שיועברו בשנה ויכול שלא יועברו קורסים כלל. 

 לאמור יאמר כי: בכפוף

 3 -אולם ייתכן וכמות הקורסים או הכנסים תוגדל לכ בשנה אחד קורסלפחות  לבצע ענבל כוונתב (1

 קורסים בשנה הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכיה. 

כי ענבל רשאית לבצע קורסים נוספים באותה המתכונת או במתכונת דומה באותה השנה,  מובהר (2

 הצעה הזוכה.בעלות שהוסכמה בוזאת 

אין באמור לעיל משום התחייבות ענבל לביצוע קורסים או כנסים כלל והמציע מוותר בזה על כל טענה  (3

 או עילה או תביעה או דרישה כלפי ענבל בעניין זה. 

 

  הטכני(. )המפרט 1 נספחב כאמור -נוספות הוראותו הנחיות ,דרישות .2.10
 

  )כל האמור בפרק זה להלן:  "השירותים" ו/או "השירותים המבוקשים"(
 

 - 3 פרק-

 :הסף תנאי  .3

 על כל התנאים הבאים:  מצטבר באופןמציע העונה רשאי להגיש הצעה 

 להזמנה א' נספח  הגשת .3.1

 על ,1971 – התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו להצהיר המציע על

 ,המצ"ב  הטכני. במפרט הנדרש בכלל עמידה התחייבות .1.1 לרבות 'א בנספח המפורטים התצהירים

 .חתימתו אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה המסמך בסוף לחתום

 דין. עפ"י והכל מורשה עוסק או שותפות( או בע"מ חברה) תאגיד הינו המציע - משפטית ישות .3.2

כיתת באמצעותו או באמצעות הסכם בתוקף לכל תקופת ההתקשרות למציע  -המוצעות הכיתות מיקום .3.3

  לימוד אחת לפחות בעיר ת"א וכיתת לימוד אחת לפחות בעיר ירושלים.

 זה מכרז נשוא השירותים מתן לצורך דין פי על לו הנדרשים היתר או שיוןיר בכל מחזיק המציע -רישיונות .3.4

 עסק. רישיון לרבות

 המבוקשים שירותיםב כנדרש ואקדמי אדמיניסטרטיבי בליווי המציע ניסיון .3.5

 .מועד האחרון להגשת ההצעותל עובר שנתייםבעל וותק של לפחות ארגון  -מנהליוותק  .א

( קורסים למבוגרים בהיקף של 5) חמישהניסיון בארגון וייזום של לפחות  בעלארגון  -וותק מקצועי .ב

 האחרונות. השנים  בחמשוזאת  לכל קורס שעות לפחות 30
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של בעלי המציע או מנכ"ל המציע שהצטבר גם ממקומות אחרים שאינם  בסעיף זה בלבד: ניסיונם*

 רת עבודתם במציע הנוכחי יחשבו לצורך עמידתו של המציע הנוכחי בתנאי סף זה.  במסג

 המוצע הצוות .3.6

 אדמיניסטרטיביה הקשר איש .א

בעל וותק של לפחות שנתיים במהלך ארבע השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת ההצעות,  .1

 בארגון והפקת קורסים. 

 ( קורסים בשלוש השנים האחרונות. 5) חמישהבעל ניסיון בארגון והפקה של לפחות  .2

יכול שיהא גם במקומות אחרים שאינם האדמניסטרטיבי של איש הקשר והניסיון הוותק  *

 במסגרת עבודתו במציע הנוכחי.

  האקדמי המנהל .ב

עובר למועד האחרון להגשת  קורסים בחמש השנים( 5בעל ניסיון בניהול אקדמי של לפחות חמישה )

 ההצעות, בתחום הביטוח האלמנטארי )רכב ורכוש(.

הוותק של המנהל האקדמי יכול שיהא גם במקומות אחרים שאינם  למען הבהירות מובהר כי*

 .לשירותים המבוקשים בתכניםבמסגרת עבודתו במציע הנוכחי אולם רלוונטיים 

  הבאים: מהתחומים אחד בכל לפחות אחד מרצה .ג

 יסודות הביטוח, סוגי הביטוח הקיימים, פסיקות עקרוניות בתחומי ביטוח, ניהול סיכונים בביטוח

מניעה וצמצום שכיחות והיקף נזקים באמצעות סקרי סיכונים, מיגונים, מערכות בטיחות, ניתוח )

, טיפול בתביעות, סקרי ביטוח, חוק להלן וביחד :"ניהול סיכונים"( -ני תביעות וזיהוי מגמות וכו'נתו

כרזים, הנזיקין, אחריות שילוחית, חוק חובת מ ודתפקחוזה ביטוח, חוק החוזים  )כריתת חוזה ( 

 .ביטוחי משנה אחריות נושא משרה

מרצה אחד המומחה גם בסוגי  -לדוגמא אשר הינו בעל ריבוי תחומי מומחיות.*ניתן להגיש מרצה 

 ביטוח וגם בניהול סיכונים בביטוח. 

 תחומים.  4 - ציג מרצה אחד ליותר מלא ניתן לה**

 מרצה .ד

בהעברת הרצאות  האחרונות השנים 7 -בשנים  5בעל ניסיון של לפחות  - ניסיון בהעברת הרצאות (1

 .  במהלך שנים אלו הרצאות 15ובעל ניסיון של לפחות  התמחותובתחום 

 שנים בתחום בו הינו מרצה.  10בעל ניסיון מצטבר של לפחות  -ניסיון מקצועי (2

 תו אדם.מובהר כי אין מניעה שהמנהל האקדמי והמרצה יהיו או •

 ציבוריים גופים עסקאות חוקב כנדרש אישורים .ה

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

 :(ציבוריים" גופים עסקאות

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

 ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע
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 תקף להיות האישור על  .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני

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

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

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

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

 האישור על .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר והורשע

 .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני תקף להיות

  המעבר. שבשלבי הסף בציוני עמידה .ו

 .המציעים במפגש נוכחות .ז

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המזמינה שומרת לעצמה הזכות, אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה  -הערה
לדרוש מכל אחד מהמציעים, כולם או חלקם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר הבלעדי, 

ך אחר בכל הקשור לניסיונו ויכולתו מו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או כל אישור ו/או מס
 של המציע ו/או מי מטעמו הקשור במכרז זה, בתנאי הסף כמפורט לעיל. 

 
 

 -4 פרק-

 :הזוכה ההצעה לבחירת ומשקולות מידה אמות .4

 מחיר לפי הפירוט הבא:  60% -איכות ו 40%אמות המידה יחולקו באופן הבא: 
 

 שלב מיון ראשוני + נקודות 30סה"כ  - איכות ההצעה על סמך הצהרות וביקור -שלב א'  .4.1

 בגין ניסיון שיוצג מעבר לתנאי הסף הנדרשים. מובהר כי כלל הניקוד שיינתן בטבלה זו הינו .א

  בשלב א': המשקולות לבחינת איכות ההצעה .ב

 ניקוד  נושא

 ניסיון המציע:  .1
 
בגין העברת קורסים למגזר הציבורי/סוכני או חברות ביטוח/בנקים יקבל  -קהל היעד .א

 .נקודות 2המציע חצי נקודה אחת נוספת עבור כל קורס ועד 

בגין ניסיון בהעברת קורסים בתחום הביטוח האלמנטרי )רכוש+רכב(  -סוג הקורסים .ב
 נקודות. 4ועד  חצי נקודה לכל קורסיקבל המציע 

 

 'נק 6

 

 ניסיון המנהל האקדמי .2

כל שנת ניסיון נוספת של המנהל האקדמי בתחום הביטוח אלמנטרי )רכוש+רכב( בגין  .א
  נקודות.  4תינתן נקודה אחת ועד 

תחום ניהול סיכונים בביטוח של שנה אחת לפחות יקבל המנהל בתכנים בגין ניסיון ב .ב
 נקודות. 3האקדמי 

תחום ניהול סיכונים בפיננסיים של שנה אחת לפחות יקבל מתכנים בגין ניסיון ב .ג
 נקודות.  3המנהל האקדמי 

 נק' 10

 : ארגון תכנון והפקת קורסים איכות  .3
 -נקודות( 3)עד  ושיוצג סילבוס של קורסים קודמים .א

 'נק 11
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או באמצעות המנהל על ידו קורסים שבוצעו  2סילבוסים שונים של  2מציע יציג לפחות 
בתחום הביטוח האלמנטרי )רכב+רכוש( והמזמינה תנקד באופן מטעמו האקדמי 

 הבא:
 נקודה. 1.5עד  -שהועברו תכנים מקצועיים מגוונים ועדכניים -

 נקודה. 1.5עד  -חדשנות ויצירתיות  -

אצלו  המציע יציג הרצאות מוזמנות ו/או שמתנהלות -נקודות( 8)עד  בהרצאהביקור  .ב
 1א'נספח באמצעות  הימים מיום הגשת ההצעה 60במהלך בתחום הביטוח האלמנטרי 

)ללא תיאום מראש( לפי הסילבוס שיוצג ותנקד  אחתהמזמינה יבקרו בהרצאה  נציגיו
 באופן הבא:

 המרצה. רמת המקצועית של  -

 המצגות.רמה טכנית וויזואלית של  -

 חדשנות ויצירתיות. -
 .כללית התרשמות -

בפני המציע  הצעהמציע במועד הגשת הבבתחום הביטוח כאשר לא מתנהל קורס  .ג
 אפשרויות: 2יעמוד 

המרצה המוצע מטעמו  אותן מעבירונושאי הרצאות  םהמציע יציג רשימת מועדי (1
 אלמנטרי.הבתחום הביטוח 

בלבד  א'3ינוקד סעיף , 1ג'3 ב או3בהיעדר אפשרות להציג את המבוקש בסעיף  (2
אחת נקודה חצי )הוספת  נקודות בלבד 4כאשר הניקוד המקסימאלי יעמוד על 

  .(א'3בסעיף  לכל תת סעיף
 

 איכות מתקני המציע: .4
)ללא תיאום  1בנספח א' טופס מס' נציגי המזמינה יבקרו במתקני המציע כפי שצוין 

 בין היתר על פי הקריטריונים הבאים:הניקוד יינתן מראש( ותנקד סעיף זה. 

 איכות ורמת תחזוקת כיתות הלימוד של המציע -

 איכות ציוד העזר המוצע -

 טכני  לכל אורך שעות הקורסהליווי המזכירות והזמינות שירותי  -
, שני 4ב תתקיים במתקן כאמור בסעיף 3כאשר הרצאה כאמור בסעיף  -הערה כללית

 הסעיפים ינוקדו באותו המועד. 
 

 נק' 2

 ניסיון בגין ביצוע כנסים וימי עיון
 -אירוע או כנס עיוני באחד בתחום הביטוח בשנתיים האחרונות לבגין הפקת יום עיון או 

 אורחים יקבל  נקודת בונוס. 150
 

1 

 

 

על מנת לעבור לשלב האפשריות לשלב זה נקודות ה 30נקודות מתוך  15ת בשלב זה על המציע לצבור לפחו

 ההמלצות. 

 :נקודות 5 ההמלצותשלב  -שלב ב'  .4.2

 ענבלניסיון שהוצג לשם הוכחת תנאי הסף וניקוד אמות המידה ישמש את המזמינה כרשימת ממליצים. 

לשם קבלת המלצות. בגין סעיף זה  ניסיוןקשר עם לפחות שני אנשי קשר אשר המציע ציין בנספח ה תיצור

 נקודות.  5נקודות לכל המלצה ועד  2.5 עד יינתנו

, יזומנו )ולהלן: "קבוצת המציעים הסופית"( רק חמשת המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר עד לשלב זה

 לראיון התרשמות.

 : נקודות 5עד  ראיונות עם קבוצת המציעים הסופית -שלב ג' .4.3

 ון אישי עם נותני השירותים במציע.ראי .א
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  . נציג המציע. 3  המנהל האקדמי המוצע. 2 במציע איש הקשר . 1לראיון יגיעו : 

 הניקוד בראיון יתבסס בין היתר על הקריטריונים הבאים:

 התרשמות אישית מנותני השירותים. •

 בקיאות מקצועית.  •

במהלך הריאיון  באמצעות המנהל האקדמי המוצע להציג כל מציע בקבוצת המציעים הסופית יתבקש .ב

יבחן  המודל, בשלוש השנים האחרונותרכב( שהעבירו  + בתחום הביטוח אלמנטרי )רכושמודל של קורס 

מענה הולם  ויכולת לספק לפי קריטריונים של מקוריות, חדשנות מקצועית,  רמה מקצועית אקדמית, 

 .של הלקוח מזמין הקורסלצרכים משתנים 

 איון לא יעבור לשלב פתיחת הצעת המחיר. ינקודות ומטה בשלב הר 2מציע אשר קיבל 

 נקודות 60-רכיב העלות  –' דשלב  .4.4

  ללא מרצה.  שעות 6ליום לימוד בן  ולכיתה הכוללת כיבודמרצה הרצאת יציע מחיר לשעת מציע 

 חישוב הצעת המחיר יעשה באופן הבא: בלבד המחיר הצעת ניקוד לצורכי

 6לכיתה הכוללת כיבוד ליום לימוד בן בתוספת הצעת המחיר  32מרצה כפול ת הצעת מחיר לשעת הרצא

 באופן הבא: 7כפול לא מרצה לשעות 

𝑃𝑙 –  הרצאת מרצה.הצעת מחיר לשעת 

𝑃𝑢𝑙 –  מרצה. ללא שעות 6לכיתה הכוללת כיבוד ליום לימוד בן הצעת מחיר 

𝑃𝑖 – הצעה של מציע בודד. 

𝑃𝑚𝑖𝑛 – ההצעה הזולה ביותר מתוך כלל ההצעות שנתקבלו. 

𝐶𝑖 – ניקוד עבור רכיב העלות למציע בודד. 

 

 : (𝑃𝑖)לחישוב הצעת מחיר למציע בודד  נוסחה

𝑃𝑖 = 𝑃𝑙 ∗ 32 + 𝑃𝑢𝑙 ∗ 7 

 עלות יבוצע באופן הבא:רכיב הניקוד הצעת המחיר ומתן ציון 

עפ"י  ושאר המציעים ינוקדו ביחס אליו נקודות 70המציע שיציע את ההצעה הזולה ביותר יקבל 
 הנוסחה הבאה: 

 

𝐶𝑖 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑖
∗ 60 

 
 

 + ציון שלב ד'. + ציון שלב ג' 'ב שלב ציוןציון שלב א' + =  סופי ציון
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 - 5 פרק-

 ההצעה מבנה .5

 .שלהלן 6ההצעה להכיל את כלל המסמכים  כמפורט בפרק  על -ההצעה מבנה .5.1

 מספר העותקים של ההצעה .5.2

 בשני להגיש יש אותו ההסכם את למעטכשהוא חתום במקור  אחד בעותקלהגיש את הצעתו מציע על ה

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר מציעה על. כדיןבמקור  חתומים עותקים

 חתימה על ההצעה .5.3

הינו מציע אם ה. בכל מקום בו התבקש המציעיחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת מציע ה .א

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או בהסכם השותפות  -תאגיד או שותפות רשומה 

 ובתוספת חותמת התאגיד. 

 .תוהצעלגרום לפסילת לול עשלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש מציע  .ב

 מילוי ההצעה .5.4

על נספחיה, והוא חייב זו אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה מציע ל .א

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

ם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות הזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכמציע בכל שינוי שיעשה על ידי ה .ב

  . תועל ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת הצע
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 -6 פרק-

 ההצעה הגשת דרך .6

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

 :הלןל כמצוין סעיף תת בכל המודגשת הכותרת

 עללהצהיר  מציעה עלכן  כמו, להזמנה על צרופותיו 1' א נספח  הגשת -תצהירים מסמך - 1 חוצץ .6.1

, לחתום בסוף 1971 –התצהירים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

  .וחתימת אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהיר כל

. יד בכתב ולאכי מסמך זה יצורף בנפרד כקובץ וורד על מנת שניתן יהיה למלא באמצעות מחשב  מובהר

 כי יובהר. ההצעה ממסמכי כחלק ולצרפו"ד עו אצל כדין להחתימו, להדפיסו יש הטופס מילוי לאחר

, במסמך זה יש לצרף את כלל הצרופות הנדרשות בו ולסמנם כאמור בגוף זה מנספח פרט כל לשנות אין

 התצהיר. 

התצהירים  עללהצהיר  מציעה על כן כמו, להזמנה 9 - 2' א נספח  הגשת -תצהירים מסמךהמשך  – 2 חוצץ .6.2

 תצהיר כל, לחתום בסוף 1971 –כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

  .וחתימת אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה

 נספחיו   עלההסכם  -3 חוצץ .6.3

)חתימה מלאה  כדיןבשני עותקים חתומים  , הסכם ההתקשרות,' להזמנהג נספחלהגיש את  מציעה על

כולל , 1971-בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א וחותמת בסוף הסכם(, כמשמעותו

לאחר עם הגשת ההצעה,  בלבד בראשי תיבות יוגש חתוםאת כל הנספחים חתומים. האישור הביטוחי 

 הודעת הזכייה בלבד מציע יציג הנספח חתום מחברת הביטוח. 

 חתום בכל עמוד.  1מסמכי ההזמנה להציע הצעות בעותק  – 4חוצץ  .6.4

 כלל ההבהרות שפורסמו. -5חוצץ  .6.5

 שתתפות בכנס המציעים. אישור המזמינה על ה -6חוצץ  .6.6

 לעיל. 1.7במעטפה נפרדת כאמור בסעיף תוגש  – ' להזמנהבהגשת נספח  המחיר הצעת .6.7

 

בשלב הגשת ההצעה להציג נספח ביטוח חתום מחברת הביטוח וערבות  אין צורך *מובהר כי

יש להגישם ריקים  . בשלב הגשת ההצעה, אלו יידרשו רק מהמציע הזוכהמהבנק ביצוע

 חתומים בראשי תיבות בלבד. 

 
 -7 פרק-

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת .7.1

 מהות את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדסבור כי הינו  מציעה כי פירושה ההצעה הגשת .א

 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 מכרז במסמכי הכלול כלשהו תנאי
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 והכול ההסכם לרבות, נספחיו על מכרזה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה מציעה מטעם הצעה הגשת .ב

 .או סייג תוספת, שינוי בלא

, ההצעות להגשת האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד, פותיהרוצ כל על, שהוגשה הצעה .ג

 .בכתב מציעמה המועד הארכת את ביקשה ענבל אם ,נוספים ימים 60 או

 מציעה. ומלאים ייםאמת הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי מתחייב מציעה .ד

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

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה עלול להוות כוזבים

 ההצעות בחינת דרך .7.2

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

 (.  ןוקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת

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

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

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

 עליהן הצהיר המציע.  אמות המידהל בהתאםניקוד ובדיקה  - ניקוד איכותי  שלב ג' 

המציעים שעברו  הזמנתבשיקת הממליצים שהציג המציע ו -ובדיקת ממליצים אישי ראיון ד' שלב

 . את ציון הסף המינימאלי הנדרש למעבר לשלב הראיונות, למשרדי ענבל לראיון אישי

 ההצעה.פתיחת מעטפות הצעות המחיר שהוגשו וניקוד  –ניקוד הצעת המחיר  ה'שלב 

והמלצה  6בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק  ההצעות שלניקוד סופי  – סופי ניקוד 'ו שלב

 .ועדת המכרזים על המציע הזוכהובפני 

   .המכרזים עדתוועל ידי  זוכה מציע בחירת ח' שלב

 .מכרזה תוצאותבהתאם ל דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל הידח/זכיה הודעות  ט' שלב

 אינו מציע .המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל -ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

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

 מכרזה תוצאות על הודעה .7.4

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

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

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

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

 על המזמינה חתימת זה ובכלל להלן  כמפורט ההתקשרות הושלמה לא עוד כל המזמינה את לחייב

 .והמצאת כל המסמכים הנדרשים ההסכם

  עיון זכות .7.5

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

. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי בתוספת הסבר קצר )באם רלוונטי(

 ענבל תתבקש להציג את ההצעה הזוכה, תהא ענבלאו סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שו/

 להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו.  תרשאי
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ים יהא מנוע מלדרוש מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועי .ב

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

ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של על פי דין ועדת המכרזים ומן האמור לגרוע מסמכותה של 

 ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. 

כרוכה הינה ובתאום מראש צעתו לא זכתה תינתן למציע זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שה .ג

  .זוכות/הזוכההצעות /בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאותבתשלום עבור 

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

 הביטוח אישוריערבות ביצוע,  קבלתל דרישה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם .א

 . במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי הנדרשים

, שלה החתימה מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .ב

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

 התמורה .8

 שייחתם ההתקשרות הסכם עפ"י התחייבויותיו ויתר המבוקשים השירותים של המלא לביצועם בתמורה .8.1

  המחיר. בהצעת הנקובה התמורה הזוכה המציע יקבל עמו,

 והעקיפות הישירות העלויות כלל את בתוכו כולל המחיר בהצעת הנקוב התעריף כי ,בזאת ומובהר מוצהר .8.2

 אך , עקיף או ישיר מס לרבות זו ובהזמנה בהסכם הטכני, במפרט כנדרש הזוכה מציעה לעבודת הנדרשות

  .מע"מ למעט

 -8 פרק-

 כללים ותנאים המציע התחייבויות .9

 
  עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .9.1

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

 השלכות לו להיות שיכול שינוי כל או/ו מציעהנוגע ל פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 מציעהמ בכתב הודעה קבלת לאחר. הסף מתנאי באחד עמידה אילרבות  המבוקשים השירותים מתן לגבי

 אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי

 . לאלתר מציעהמ השירותים קבלת הפסקת של

 סודיות שמירת .9.2

. ועקב מתן השירותים המבוקשים זה מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב מציע

 . לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל מציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא

  זכויות הסבת איסור .9.3

 תנאי לפי חובותיו את או זכויותיו את, בעקיפין או במישרין, לזולת להעביר או/ו ותפנלה רשאי אינו מציע

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

 ניהול משא ומתן .9.4

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה חייבת, לנהל מו"מ בכל דרך שתראה לה, עם שלושת 

המציעים בעלי הציון הגבוה ביותר, אם וככל שהצעות המחיר יציגו סכומים הגבוהים מהסכומים אותם 

 . נהגה לשלם בעד הקורסים עד לפרסום מכרז זה או מכל סיבה אחרת והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
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 ביטוח .9.5

 יג את נספח הביטוח המצורף להסכםתחייב להצמזוכה  מציעלאחר הודעת הזכייה, בעצם הגשת הצעתו, 

 .כאשר הוא חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח

 של במקרה. מכרזה במסמכי המפורטים לתנאים כפוף מכרזה ביצוע -מכרזה מסמכי של עדיפות סדר .9.6

 .ענבל עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר מכרזה מסמכי בין סתירה

 ענבל בין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען -מציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת  .9.7

 .שהוא ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו לא הזוכה המציע לבין

 תביעה בכל או, זה מכרזל הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות -השיפוט סמכות .9.8

 . יפו-אביב בתל המוסמך המשפט בבתי תהיה, זה מכרזמ הנובעת

 

                                                                      
 בכבוד רב,                          

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ 
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 ()השירותים המבוקשים טכניהמפרט ה -1נספח 

 

 המבוקשים השירותים הגדרת .1

 בתחום ביטוח קורסתכנון, ארגון והפקת  )ובמצטבר( כדלקמן השאר בין נםהי ספקמה הנדרשים השירותים

  לקהל לקוחותיה.  ענבל)אלמנטארי + רכב( אשר תיזום  וניהול סיכונים

  דורשים: השירותים .2

ידאג לליווי  הספק -תפקידיוואדמיניסטרטיבי מלא הכולל איש קשר  יליווי אדמיניסטרטיב .א

תיאומים מול המרצים והזמנתם, ליווי טכני במהלך הקורס הכולל בדיקת  אדמנסטרטיבי מלא הכולל 

, העלאת מצגות למחשב ומתן הנחיות תפעול למרצה, לפני כל מפגש נאותות הכיתה ותקינות מתקניה

עודות סיום למשתתפי הקורס , השגת כל האישורים ארגון הכיבוד בכל מפגש ובין כל הרצאה,  הפקת ת

וההיתרים הנדרשים לפעולת האירועים במידת הצורך וכל עניין אחר הקשור בקיומה והתנהלותה 

 התקינה של ההרצאה או המפגש בפן האדמיניסטרטיבי. 

 לעניין זה)להלן: "איש הקשר האדמיניסטרטיבי"(. יציג איש קשר קבוע מטעמוהספק 

 תכנים גיבוש הכולל מלא אקדמי לליווי ידאג הספק -הכולל מנהל אקדמי ותפקידו אקדמיליווי  .ב

 המרצים של מקצועי ליווי, המתאימים המרצים בחירת, לקורס מקצועי עניינים תוכן בניית, מקצועיים

 של התקינה והתנהלותה בקיומה הקשור אחר עניין וכל הקורס במהלך והן ההרצאות הכנת בשלב הן

  .האקדמי בפן המפגש או ההרצאה

  .("המנהל האקדמי")להלן: הספק יציג מנהל אקדמי קבוע מטעמו לעניין זה
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ב' לעיל ירכזו את השירותים המבוקשים, כל אחד בתחומו, יהיו  -אנשי הקשר כאמור בסעיפים א' ו •

זמינים זמינות מלאה בכל יום בו מתקיים מפגש וכן יהיו זמינים לישיבות בענבל לשם תכנון מקדים 

 של הקורס או לכל צורך אחר. 

ו/או מי מטעמה בענבל )להלן:  בקשר מקצועי עם  מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש כמו כן, יהיו •

  "המנהלת המקצועית"(, ויפעל על פי הנחיותיה  ודרישותיה.

מובהר כי לא תתאפשר החלפת המנהל האקדמי משך כלל תקופת ההתקשרות אלא באישור מראש  •

 ובכתב של ענבל, אישור שכזה יינתן רק במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל. 

 עסקו בנושאים הבאים : תכני הקורס י .ג

 (רכב+ אלמנטארי)בתחום ביטוח וניהול סיכונים  -קורסלהזמנה להציע הצעות:  1.2כאמור בסעיף  (1

 שניהם. אומפגשים  10 על פנישעות  60קורס בן או מפגשים   7 - על פנישעות אקדמיות  40בן 

פסיקות עקרוניות בתחומי יסודות הביטוח, סוגי הביטוח הקיימים, הקורס יעסוק בנושאים הבאים:  (2

חוק חוזה ביטוח, חוק החוזים  )כריתת נים בביטוח, טיפול בתביעות, סקרי ביטוח, ביטוח, ניהול סיכו

ה אחריות נושא משרה ובעל , ביטוחי משנחוק חובת מכרזים חוזה ( פק' הנזיקין, אחריות שילוחית,

 תפקיד ונושא נוסף אחר, ככל שיסוכם בין הצדדים. 

הרצאה אחת לפחות מכל הנושאים המופיעים ברשימה דלעיל אלא אם יסוכם בין  קורס יכיל (3

 הצדדים בכתב אחרת.

להוסיף תכנים עפ"י רלוונטיות ו/או חידוש ו/או דרישה  הספקרשאית, בתיאום עם  ענבל (4

 מהסטודנטים ו/או כל סיבה אחרת. 

 לאחר ורק הקורס פרטי תא תאשר ענבל, הספק ידי על הקורס תכנון השלמת -מתכונת הקורסאישור  .ד

 .כמאושרת הקורס מתכונת תיחשב, הסופי אישורה

 מרצים לתחומי הקורסהחלפת  .ה

לענבל שמורה הזכות להחליף מרצה בכל זמן וככל שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והספק  (1

 יספק מרצה חלופי העומד בתנאי הסף. 

מרצה אשר הוצג במסגרת ההצעה ולא זמין למתן השירותים במהלך קיום הקורס יכול ויוחלף  (2

 במרצה אחר אשר יציג הספק ויאושר אצל המזמינה. 

ענבל אינה חייבת לאשר מרצה חלופי שיוצג ואי אישור זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי  מובהר כי: (3

בל ענבל תהא רשאית להתקשר עם כל מרצה וללא כל נימוק. לא נמצא מרצה חלופי המאושר ע"י ענ

לאותו התחום ככל שיראה לה ובכל מחיר שידרוש עד לסכום המוצע להרצאה כולל מרצה שהוצע 

לכל שעת הרצאה, והספק יישא בכלל עלויות אלו. אין באמור בסעיף זה משום  3בהצעת הספק כפול 

 גריעה בחובות הספק ו/או בזכויות ענבל לפי הסכם. 

 , ייתכנו הרצאות כפולות בנות שעה וחצי.)שעה אקדמית( דקות 45הרצאה תהיה בת  -אהמשך ההרצ .ו

 : אולם הרצאות /כיתת לימוד .ז

כיתה או אולם נוסף להעברת  -וירושלים הספק יספק כיתה או אולם להעברת תוכן לימודי בעיר  (1

מקומות ישיבה עם שולחנות או עם כסא סטודנט  35-40,  הכוללים בעיר תל אביבתוכן לימודי 
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, מקרופון, רמקול, מסך, נייד מחשב מקרן, :כגון)הכולל משטח כתיבה( לרבות אביזרי עזר לימודיים 

וכל ציוד אחר שנדרש לשם העברת  סרטונים/  המצגות להצגת הדרוש אחר ציודעמדת מרצה, 

 ות יהיו ממוזגות. הכית הרצאה ברמה גבוהה ואיכותית.

 כיתת הלימוד תמוקם במקום נגיש. (2

מקומות חנייה הצמודים למתקן )חניון בתשלום יחשב לחניה  30לכל כיתת לימוד יתלוו לפחות  (3

מטר מהכניסה למתקן. על מקומות חניה אלו להיות פנויים  150צמודה( במרחק שלא יעלה על 

  קיים קורס.בכל יום בו יתלחניה )בין אם בתשלום ובין אם לא( 

משך תקופת ההתקשרות אלא באישור  לא יהיה רשאי להחליף את כיתות הלימוד ספקה כי מובהר •

 בכתב.  ענבל

יהיה מנוע מהעלאת טענה בעניין  הספקולה בלבד ו ענבלל שמורה הקורס יתנהל עיר באיזו ההחלטה •

 זה. 

  :הנדרשים לענבלכמות הקורסים  .ח

שיועברו בשנה ויכול שלא יועברו קורסים כלל. בכפוף לאמור ענבל אינה מתחייבת לכמות הקורסים 

 יאמר כי:

 3 -אולם ייתכן וכמות הקורסים או הכנסים תוגדל לכ בשנה אחד קורסלפחות  לבצע ענבל כוונתב (4

 קורסים בשנה הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכיה. 

כי ענבל רשאית לבצע קורסים נוספים באותה המתכונת או במתכונת דומה באותה השנה,  מובהר (5

 ת שהוסכמה בהצעה הזוכה.בעלווזאת 

 אין באמור לעיל משום התחייבות ענבל לביצוע קורסים או כנסים כלל.  (6

 כיבוד .ט

 :הינה הנדרשתהמינימאלית  הכיבוד תכולתמשתתף לכל אורך הקורס.  עבור כל כל קורס יכלול כיבוד 

ולפחות  (טרי חלב, שונים מסוגים ותה שחור קפה, טובה מאיכות גרגירים)קפה  חמהשתיה בבוקר:  (1

  (.11:30 השעה)עד  שלושה סוגי עוגות שמרים טריות בבוקר

 בצהריים:  (2

ם. על לפחות ארבעה סוגי כריכים חלביים בלווית ירקות טריים בתוך הכריך בהפסקת צהריי .א

 . להיות ארוז ומנוילןהכריך 

 מגש ירקות. .ב

 מגש פירות. .ג

  (.הקורס לסיום ועד 11:30)מהשעה  

 ותה שחור קפה, טובה מאיכות נמס)קפה  חמה ושתיה( קרים)מים  קרה שתיהכל שעות היום:  (3

 . (טרי חלב, שונים מסוגים

 :הוראות נוספות .י

סטרטיבי והן בפן האקדמי כפוף לקבלת אישור ימובהר כי כל קורס או שירות, הן בפן האדמינ (1

אשר ת הקשר מטעם ענבל /שיאיידרש לפעול על פי הנחיות הספק  .בענבלמהגורמים המקצועיים 
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ים המבוקשים, בכל דבר ועניין הקשור לקבלת השירות או כל מי מטעמהי/תוגדר לאחר הזכייה 

על מנת למלא את דרישותיה בקשר רציף ושוטף, ולעשות כל שנדרש ובכלל זאת, לעמוד עמה 

 המקצועיות.

לקיים חלק מההרצאות באמצעות עובדי  רת מתן השירותים המבוקשים רשאית ענבליובהר כי במסג (2

זו ישולם הרצאה  תענבל ו/או עובדי יחידות הממשלה השונות ו/או מרצים אחרים מטעמה, בגין שע

 .השירותים המקיפיםהשימוש במתקנים ולספק רק בגין 

י במסגרת מתן השירותים המבוקשים רשאית ענבל להשפיע ולקבוע מהם התכנים יובהר כ (3

לשנות או להסיר חלק מהתכנים שהוצעו על ידי  הרלוונטיים לגביה ולפיכך רשאית המקצועיים

 ולכלול תכנים אחרים ושונים במקומם. הספק

 ( וזאתההזמנה למסמכי 1.2)כהגדרתו בסעיף  שמורה הזכות להזמין סדנה למפגש ענבלל -סדנאות (4

והספק יתנהלו בשיתוף פעולה מקצועי לגבי תוכן הסדנה ועלויות  ענבלבמקום הרצאות. במקרה זה 

 הסדנה יתווספו או יופחתו )לפי עניין( מעלות הקורס. 

ואשר קשורים לתחום הפקת קורסים וכן בתחום  לספקככל שיוסכם בין ענבל  -שירותים נוספים (5

 ניהול סיכונים  ) רכב+ אלמנטארי(.

 
  )כל האמור בפרק זה להלן:  "השירותים" ו/או "השירותים המבוקשים"(

 
 האמור, כלל את לספק מתחייב ואני הבנתי קראתי,

 
 :החתום על באתי ולראיה

   

 המציעחתימה וחותמת  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  , 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 תאריך
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נספח א' טופס מס' 1 להזמנה – תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף, ניסיונו 

 וניסיונם של אנשי הצוות מטעמו:
 

הערה כללית: תצהיר זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו 

 כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

__________________, ת.ז. __________________ מורשי  -אני הח"מ, ________________, ת.ז. ו

(, מתכבד/ים בזה "מציע"הע.מ. ____________ )להלן:  ם ____________________, ח.פ./החתימה מטע

עבור )אלמנטארי + רכב( ביטוחקורסים בתחום שירותי ארגון למתן  מכרזלהגיש תצהיר מטעם המציע במסגרת ה

 (."מכרז"ה)להלן:  10/2017מס'  מכרז (,"ענבל" ו/או "המזמינה")להלן:  ענבל חברה לביטוח בע"מ

מצהיר הנני  ,עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןכי לאחר שהוזהרתי 

 בכתב כדלקמן: בזאת

 הוא עיסוקו אשר דין י"עפ והכל מורשה עוסק או (שותפות או מ"בע חברה) תאגיד הינו המציע  כי מצהיר אני .1

 :_______________________ בתחום

 זה. לתצהיר A כנספח המסומנת כדין רישום תעודת מצ"ב ❖

 "חוק )להלן: 1976-התשל"ו ,ציבוריים גופים עסקאות חוקב כנדרש בתוקף אישורים למציע כי מצהיר אני .2

 .ציבוריים"( גופים עסקאות

 זה. לתצהיר B כנספח המסומנים ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי אישורים מצ"ב ❖

, בכלל האמור במפרט  המציע יעמוד משך כלל תקופת ההתקשרות ככל שיזכה המציע במכרז אני מצהיר כי .3

 הטכני ללא כל סייג. 

 , אם באמצעותו או אם באמצעות חוזה שכירות בתוקף על שמו: למציעאני מצהיר כי  .4

תל אביב  בכתובת :_______________________,  בעיר לפחות אחת לימוד כיתתמרכז כנסים או  .4.1

  בכיתה זו ______ מקומות ישיבה. 

ירושלים  בכתובת :_______________________, כיתת לימוד אחת לפחות בעיר מרכז כנסים או  .4.2

  בכיתה זו ______ מקומות ישיבה. 

 ות תקופת ההארכה. בכלל זה אני מצהיר כי חוזי השכירות יעמדו בתוקף לכל תקופת ההתקשרות לרב

 "( . המשנה קבלן: "ולהלן_________________ ) לצורך משנה בקבלן שימוש עושה המציע כי מצהיר אני .5

 מטעם כדין ומאומתים המשנה קבלן ע"י חתומים (1-9) א' בנספח כאמור מלאים התצהירים כלל ב"מצ ❖

 .זו להצעתי (א) 1 'א כנספח המסומנים

 מכרז נשוא השירותים מתן לצורך דין פי על לו הנדרשים היתר או רישיון בכל מחזיק המציע  כי מצהיר אני .6

וכי אדאג, באופן אישי, לתוקפם משך כלל תקופת  בתוקף בכל אחת מכיתות הלימוד עסק רישיון לרבות זה

 ההתקשרות לרבות תקופות ההארכה. 
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בארגון וניהול  ההצעות להגשת האחרון למועד עובר שנתיים לפחות של וותק בעל המציעאני מצהיר כי  .7

 .קורסים

( קורסים 5) חמישהבעל ניסיון בארגון וייזום של לפחות  -או המנהל הכללי של המציע אני מצהיר כי המציע .8

 שעות לפחות לכל קורס וזאת בחמש השנים האחרונות.  30למבוגרים בהיקף של 

 המציע:  להלן טבלה לשם בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף ולשם ניקוד איכות

 

שנת ביצוע 

 הקורס 

היקף השעות 

 של הקורס

תחומים 

בהם עסק 

 הקורס

שם מזמין 

 הקורס

שם הממליץ 

מטעם מזמין 

 הקורס

טלפון נייד 

וכתובת דוא"ל 

 של הממליץ

      

      

      

      

 

 הקיטרינג, חברות )לרבות האירוע תיאור ולצידם דלעיל הרשימה מתוך כנסים 3 של סילבוסים מצ"ב ❖

 זה. לתצהיר C כנספח המסומנים  נוסף( רלוונטי מידע וכל הקורס מיקום

 המוצע הצוות .9

מטעמי: _______________ ת.ז _______________ המוצע  אדמיניסטרטיביה המנהל אני מצהיר כי .9.1

וותק של לפחות שנתיים במהלך ארבע השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת ההצעות,  בעלהינו 

 בארגון והפקת קורסים. 

 ( קורסים בשלוש השנים האחרונות. 5ניסיון בארגון והפקה של לפחות חמישה ) בעל .9.2

 להלן טבלה המרכזת את ניסיון המנהל האדמיניסטרטיבי:  .9.3

שנת ביצוע 

 הקורס 

היקף השעות 

 ורסשל הק

תחומים בהם 

 עסק הקורס

שם מזמין 

 הקורס

שם הממליץ 

מטעם מזמין 

 הקורס

טלפון נייד 

וכתובת דוא"ל 

 של הממליץ

      

      

      

      

 

 זה. לתצהיר D כנספח המסומנים האדמיניסטרטיבי הקשר איש של השכלה ותעודות חיים קורות מצ"ב ❖

 הקיטרינג, חברות )לרבות האירוע תיאור ולצידם דלעיל הרשימה מתוך כנסים 3  של סילבוסים מצ"ב ❖

 זה. לתצהיר E כנספח המסומנים  נוסף( רלוונטי מידע וכל הקורס מיקום
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 המוצע מטעמי: _____________________ ת.ז _______________ האקדמי המנהלאני מצהיר כי  .9.4

( קורסים בחמש השנים עובר למועד האחרון להגשת 5ניסיון בניהול אקדמי של לפחות חמישה ) בעל

 (.ורכוש)רכב  האלמנטארי הביטוח בתחוםההצעות, 

 

שנת ביצוע 

 הקורס 

היקף השעות 

 של הקורס

תחומים בהם 

 עסק הקורס

שם מזמין 

 הקורס

שם הממליץ 

מטעם מזמין 

 הקורס

טלפון נייד 

וכתובת דוא"ל 

 מליץשל המ

      

      

      

      

 

 זה. לתצהיר F כנספח המסומנים האקדמי המנהל של השכלה ותעודות חיים קורות מצ"ב ❖

 הקיטרינג, חברות )לרבות האירוע תיאור ולצידם דלעיל הרשימה מתוך כנסים 3 של סילבוסים מצ"ב ❖

 זה. לתצהיר G כנספח המסומנים  נוסף( רלוונטי מידע וכל הקורס מיקום

 אני מצהיר כי כלל המרצים המוצגים הינם מרצים בעלי ניסיון כדלהלן )לפחות(:  .9.5

-השנים בתחום הביטוח אלמנטרי )רכב 7 -שנים ב 5בעל ניסיון של לפחות -ניסיון בהעברת הרצאות .9.5.1

 הרצאות במהלך שנים אלו.   15רכוש( ובעל ניסיון של לפחות 

  .מרצה הינו בו בתחום שנים 10 לפחות של מצטבר ניסיון בעל -ניסיון מקצועי .9.5.2

 להלן רשימת מרצים ותאריהם  )ד"ר/פרופ'/עו"ד/מר/גב' וכו'( מטעמי אשר עומדים בתנאי הסף:  .9.6

 )תואר(___________ )שם(_____________  -הביטוח יסודות •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -הקיימים הביטוח סוגי •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -יטוחב בתחומי עקרוניות פסיקות •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -בביטוח סיכונים ניהול •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -בתביעות טיפול •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -ביטוח סקרי •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -ביטוח חוזה חוק •

 )תואר(___________ )שם(_____________  - ( חוזה)כריתת   החוזים חוק •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -הנזיקין' פק •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -שילוחית אחריות •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -מכרזים חובת חוק •

 )תואר(___________ )שם(_____________  -משרה נושא אחריות משנה ביטוחי •
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 של משמעותם על" )אישה בשליטת עסק" ההגדרה על( המיותר את מחק) עונה אינו / עונה המציע .9.7

 -ב"תשנ, המכרזים חובת חוק ראה" תצהיר"ו"; אישור"; "אישה בשליטת עסק"; "עסק: "המונחים

1992.) 

  דין(. בכל כנדרש תצהיר לצרף )יש לעיונכם כדין ומאומת מתאים ותצהיר אישור "במצ ❖

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 אישור

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 "דחתימת עו שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 נספח א'1 טופס מס' 1 להזמנה – לוח מועדי קיום הרצאות
 

תאריך ושעת קיום  כתובת שם המרצה נושא ההרצאה שם מזמין ההרצאה
 ההרצאה
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 פרטים כללים של המציע ותצהיר – 2נספח א' טופס מס' 
 

 המציע ובעלי השליטה בו

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

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

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

 :________________________________המציע כתובת שם המנהל הכללי במציע:__________________ •

     ___________________ 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 •
לתשומת לבכם, לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן השירותים 

 המבוקשים.
 מאפייני המציע: 

 בשם זו התחייבות נותן במציע, מורשה חתימה ____________,  ז"ת__________, אני הח"מ,  .1
למיטב ידיעתי ולאחר שבדקתי, כלל "(, 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.

 , החומרה, התכנה וכח האדם לשם ביצוע כלל המטלות נשוא ההליך.למציע יש את כלל המחשוב .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

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

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

   

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



 10/2017מכרז פומבי 
 "נוסח מעודכן"

 03-9778794: פקס, 9700*, 03-9778793. טל, 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 

 
- 27 - 

 
 
 
 

 כתב התחייבות – 3נספח א' טופס מס' 
 לכבוד,

  ענבל חברה לביטוח בע"מ
 )אלמנטארי + רכב(למתן שירותי ארגון והפקת קורסים בתחום ביטוח  2017/10מכרז פומבי מס' : הנדון

 עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ
 

. פ.ח______________,  בשם זו התחייבות נותן, במציעחתימה   מורשה____________,  ז"ת__________, אני הח"מ, 

לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההליך וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את "(, המציע: "להלן______________ )

"(, בתנאים המפורטים במסמכי ההליך על השירותים" -כאמור בכותרת )להלן  10/2017מס'  במסגרת מכרז פומביהצעתי 

 צרופותיו.  

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

דם, לרבות המומחיות, הידע, המיומנות, הניסיון, היכולות הפיננסיות למתן מענה כולל  לשירותים נשוא הזמנה זו, במוע

 והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים בהזמנה על צורפותיה. 

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

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

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

אני נוטל על מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לבקש ולתבוע כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות ש

 עצמי כאמור. 

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

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

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

 תקופת ההתקשרות.

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

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

ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או תוספת כלשהי(, ובפרט  הליךמקבל 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

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

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

 המוחזקות על ידי כדין. חוקיות 

-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 התאמה 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  ימצהיר ומתחייב כי אין ל 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 



 10/2017מכרז פומבי 
 "נוסח מעודכן"

 03-9778794: פקס, 9700*, 03-9778793. טל, 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 

 
- 28 - 

או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו, כולן /ידוע לי כי המזמינה ו/או מי מטעמה, רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו .10

 או חלקן.

 ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת הליך  זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את הצדדים. .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  ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .13

או כתוצאה /ו 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-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .14

 כדלקמן:

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

ו/או מי מטעמם  ענבללהשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או או של נושא משרה ו/או עובד 

 ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך .

כל ו/או מי מטעמם ו/או  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 לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין,  .14.3

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

הזכות, עפ"י ענבל פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לי ו/או מי מטעמ יורר חשד סביר לכך כי אנמאשר כי אם יתע יהננ .15

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

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

 .זה לעניין טענותיו להשמיע הזדמנות למציע ותיתן ומראש בכתב

 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 עידו .17

 ההליך.בהסתייגויות והכל כמפורט במסמכי 

 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 ולאומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, 

 .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' 

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

 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-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וב לחוק 2עד 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(,  -)עבירה לעניין זה 
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-ום, התשמ"זחוק שכר מינימאו 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(,  -)עבירה לעניין זה 

(, אולם במועד 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-מום, התשמ"זחוק שכר מיניאו 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 שברח'___________, 
מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, מורשה חתימה מטעם 

ר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהי
 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 טופס מס'נספח א' 
 

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

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

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות ,לעת
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 שווה שכר חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,הנוער עבודת חוק. 
o 1953 – ג"תשי ,החניכות חוק. 
o 1951 – א"תשי (לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 
o 1958 – ח"תשי ,השכר הגנת חוק. 
o 1963 – ג"תשכ ,פיטורין פיצויי חוק. 
o 1995 – ה"תשנ (,משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 
o 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק. 
o 2002 – ב"התשס (,עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 
o 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק. 

 
 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

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 תאריך
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  6 טופס מס'נספח א' 

 
 חובת סודיות ואי הרשעה )המציע( ענייניםהיעדר ניגוד , 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 דםא וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי בתנאי המציע עם התקשרל עתידה המזמינהו  והואיל:

 כל 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
 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:

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

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

-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר אוו/ כתוצאה לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו
 בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור

 מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור שויהע אחר ואמצעי כלי

-על לגילוי קודם מטעמו מי או/ו המציע בחזקת מצוי שהיה (ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה (א) למעטו ,ודו"חות
 .דין פי-על נדרש גילויו אשר (ד) או ,למזמינה כך על הודיע והמציע 'ג צד ידי-על למציע שנמסר (ג) או המזמינה ידי

 (."המידע" )להלן:
 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 ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי

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

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק
 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 ראש 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

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

 לא 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

 הגבלת וללא מכן לאחר או המזמינה עם התקשרותי תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור תבכלליו לפגוע 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 דעהמי את מחזקתי 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

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

 אחרת.

 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

 כל שלישי לצד או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם יאחרא להיות .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 חומר 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
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 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

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

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

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

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

 "עניין )להלן: זהותו על מידע כל ההצעה, הגשת למועד נכון לי אין אשר במציע, מניות בעל למעט מיצגים/מייעצים/מציעים

 אחר"(.

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

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

 בו. חבר

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

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

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

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז

 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 ועויד מוסכם .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 בורהתע עבירות למעט פלילית, בעבירה הורשעו לא

 מתנהלת 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

 ייכנס לתוקף רק עם הודעת הזכייה*תחולה: תצהיר זה 
 :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 הוא  , מורשה חתימה מטעם המציע,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

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

 
 לשמירת 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 על 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:

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

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

-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם בקשר אוו/ כתוצאה לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו
 בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור

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

-על לגילוי קודם מטעמו מי או/ו המציע בחזקת מצוי שהיה (ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה (א) למעטו ,ודו"חות
 .דין פי-על נדרש גילויו אשר (ד) או ,למזמינה כך על הודיע והמציע 'ג צד ידי-על למציע שנמסר (ג) או המזמינה ידי

 (."המידע" )להלן:
 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 ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי

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

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

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה 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

 לא 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, םלאחרי לאפשר או לגרום

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

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

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

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

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

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

 אחרת.

 כל שלישי 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

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

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

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

 עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או ןבמישרי להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים

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

 רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב
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 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות

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

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

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

 בו. חבר

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

 לפגוע מבלי וזאת ,שלעיל הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לותיכם,לפעי

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

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

 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 כל 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

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

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

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

 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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 תצהיר אי תיאם מכרז/מחירים  -8 טופס מס'נספח א' 

 
 מורשה חתימה מטעם המציעת"ז _____________ ' אני הח"מ______________________________ מס

 מצהיר בזאת כי: 

  ומנהליו. מציעה בשם זה תצהיר על לחתום מוסמך אני .1

  זה. במכרז המציע מטעם המוגשת להצעה מציעב אחראי אשר המשרה נושא אני .2

 אחר מציע עם קשר או הסדר התייעצות, ללא עצמאי, באופן התאגיד ידי על הוחלטו זו בהצעה מופיעים אשר המחירים .3

  אחר. פוטנציאלי מציע עם או

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

 זה. במכרז הצעות יעלהצ הפוטנציאל את לו יש אשר

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

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

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

 אחר פוטנציאלי מתחרה או מתחרה עם ודברים דין או הסדר בעקבות נעשית ולא לב בתום מוגשת התאגיד של זו הצעה .8

  זה. במכרז

 במקום המתאים Vיש לסמן 

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

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ההגבלים העסקיים,  א לחוק47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-תשמ"ח

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

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

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

 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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 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות המוחזקות כדין  -9 טופס מס'נספח א' 
 

__________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז  .1

 ______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. זה )להלן: "המציע"(. אני מכהן כ_

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז  .2

 מס'____________ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר

 

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

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

 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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 חיסיון פרטיםהצהרה בדבר  – 10נספח א' טופס מס' 

 

 אלו הפרטים החסויים בהצעתי:

 סיבת:__________________, עמוד: _ , החסוי המסמך •

 :________________________________________________________________החיסיון

 המסמך החסוי:__________________, עמוד: _ , סיבת •

 החיסיון:________________________________________________________________

 המסמך החסוי:__________________, עמוד: _ , סיבת •

 החיסיון:________________________________________________________________

 המסמך החסוי:__________________, עמוד: _ , סיבת •

 ________________________________________________________החיסיון:________

•  

 

 חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.על המציע לציין אלו 

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

 . אותם ככאלה

 וועדת מכרזים.הסופית של  הלהחלטת נתונהכי זכות העיון בזאת, מובהר 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

____________________ 

 

__________________ 

 המציעשם וחתימת      תאריך               

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 הצעת המחיר  - ב'נספח 

 

(, מתכבד בזה להגיש את הצעת "מציעה"אני הח"מ, ________________, ת.ז./ח.פ. ____________ )להלן: 

 (."מכרז"ה)להלן:  10/2017 מס' מכרזמ, בע" לביטוח חברה ענבלארגון והפקת אירועים עבור למתן שירותי המחיר 

 

 

 מרצהמחיר לשעת  הצעת .1

 

 

 מע"מ( )לא כולל______________ ₪ 

 

+ כיבוד  ליום לימודים לימוד לכיתתמחיר  הצעת .2

 )לא כולל מרצה(. 

 

 

 )לא כולל מע"מ(______________ ₪ 

 

וכלל השירותים המפורטים  לקורס הכנה מחיר .3

 או הלימוד כיתת שאינם הטכני מפרטה -1 נספחב

  מרצה שעת

 

 , לכל קורס. ()לא כולל מע"מ₪  3,000

 

 

כלל הצעת מחיר זו הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כלל מתן השירותים האמורים במכרז על נספחיו לרבות 

 המפרט הטכני לרבות כיבוד וכל סעיף אחר. -1האמור בנספח 

אני מגיש הצעתי זו מתוך ידיעה כי אני מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה נוספת לתשלום כל שהוא מענבל שאינו 

 מפורט במסמך זה.הי תשלום לפ

או לכמות ההרצאות או הקורסים אני מגיש הצעתי זו כאשר אני מבין ומודע כי ענבל אינה מתחייבת לכמות השעות 

ומאיזה סוג הרצאה היא תזמין, אם בכלל ואין  שיבוצעו בפועל וכי זכותה הבלעדית של ענבל להחליט אם, כמה 

 בכך משום גריעה בכלל החובות המוטלות עלי כאמור במכרז על כלל נספחיו. 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

____________________ 

 

__________________ 

 שם וחתימת המציע     תאריך               

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד ומ.ר תאריך
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 בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור )אלמנטארי + רכב( ביטוחבתחום קורסים  ארגון לשירותיהסכם 

 2017שדה התעופה בנתב"ג ביום_____ בחודש _____  בקריתשנערך ונחתם 

 

 :בין

 

 "מ בע לביטוח חברה ענבל

 התעופה  שדה קריית, ערבה רחוב

 282.ד. ת, 70100 מיקוד

 

 ("ענבל")להלן : 

 מצד אחד;

    ובין:

 

  ______________________חברה בע"מ/ עוסק מורשה/שותפות: 

 _____________ח.פ./ע.מ. ___________

 '__________מס_____ _________ מרחוב

 עיר: ______________ 

 ת.ד. _________ : _______ מיקוד

 

 ("הספק": )להלן  

 מצד שני;

 

)אלמנטארי +  ביטוחקורסים, בתחום שירותי ארגון פרסמה הזמנה להציע הצעות למתן  וענבל הואיל

 –" ו מכרז"הו/או  "ההזמנה": להלן(. )10/2017מספר  מכרז)עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ רכב(

 בהתאמה(. "השירותים המבוקשים"

, בחרה הספק בהצעתולהזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של  במענההגיש הצעה הספק ו  והואיל

 .המבוקשים השירותים למתןבו ענבל, 

הכל כמפורט בהסכם זה ו המבוקשים השירותים מתן לצורךהספק  עם להתקשר מעוניינת וענבל והואיל

 להלן; 

 ,הינו בעל הידע, הניסיוןו בהזמנה כמפורט ממנו שנדרשו הסף תנאי בכל עומד הואמצהיר כי והספק   והואיל

על  , כמפורט בהסכם זההמבוקשיםהדרושים על מנת לתת את השירותים  והאמצעיםהמיומנות 

 .נספחיו
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הסכם בל בתנאים המפורטים ומעוניין לתת לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכוהספק   והואיל

 זה להלן;

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם  והואיל

 ;בוקשיםהמשפטיים בקשר למתן השירותים המ

 

 והוצהר בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוסכם, הותנה

 

 והגדרות פרשנות, מבוא .1

 "(.ההסכםמנו )להלן: "מהמבוא להסכם והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1

 הכותרות בראש כל סעיף נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם. .1.2

 נספחים והגדרות .2

 להלן מונחים מרכזיים בהסכם זה: .2.1

 למסמכי המכרז יחולו גם על הסכם זה.  1.2הגדרות האמורות בסעיף 

 הסכםל נספחים .2.2

 על נספחיה. ההזמנה מסמכי – להסכם נספח א' .א

 .הספק ידי על חתום כשהוא התמורה נספח –' להסכם ב נספח .ב

 כפי המלא לנוסחו בהתאם הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום ביטוחי אישור –' להסכם ג נספח .ג
 .ההזמנה במסמכי שפורסם

 .והמדויק המלא לנוסחו בהתאם ₪ 20,000 של בסך מקורית ביצוע ערבות -' להסכם ד נספח .ד

 .טכני מפרט -להסכם 1נספח  .ה

 מהות ההתקשרות .3

כהגדרתם בנספח א' על נספחיו  השירותים המבוקשים קבלת לצורךהספק  עם בזאת מתקשרת ענבל .3.1

 וכאמור בהסכם זה )להלן וביחד :"השירותים המבוקשים"(.  1ובפרט לפי נספח 

 .כפי שיידרש הדבר ע"י ענבל ובכפוף לצרכיההספק המבוקשים יסופקו ע"י  השירותים .3.2

 לעת מעתואשר עשויים להשתנות  ענבל"י עאלו נקבעו ש כפי הזמנים בלוחות לעמוד מתחייבהספק  .3.3

 שיקול דעתה ולצרכי ענבל.ל בהתאם

 או כנסים,  קורסיםהפקת  ם כלל, ובכלל זה גם שירותילהזמין מהספק שירותי תמתחייב הענבל אינ .3.4

מראש, אלא רק על פי  יםו/או בתדירות מוגדר היקףב )אלמנטארי + רכב( ביטוחבתחום   עיון ימי

 .ועל פי צרכיה השיקול דעת

 הספקהצהרות והתחייבויות  .4

 מצהיר ומתחייב:הספק 

, נספחיועל  זה בהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי, נספחיו על זה הסכם תנאי את קראכי  .4.1

 .המפורטים והתנאים הדרישות פי על ולבצעם לקיימם ביכולתו יש וכי

באופן  לענבל המבוקשים שירותיםלמתן ה הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושיםי הוא בעל כ .4.2

 והוא מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות, אמינות וזהירות מקצועית נדרשת. מעולה ומקצועי
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להעמיד איש קשר בעבודה מול ענבל בשעות העבודה המקובלות לצורך ביצוע השירותים המבוקשים וכן  .4.3

 לעמוד בלוחות זמנים כפי שייקבעו על ידי ענבל, נשוא הסכם זה.

, תוך דיווח שוטף, השירותים המבוקשיםבאופן שוטף בכל שלבי ביצוע  ענבללהנחיות לפעול בהתאם  .4.4

 .מהימן ובזמן אמת על כל פעולותיו

 מבוקשיםלשירותים ה יםלהתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור .4.5

מתן השירותים בעל מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  ,שיסופקו על ידו על פי הסכם זה

 לענבל על פי הסכם זה. המבוקשים

כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת ההסכם, כל האישורים,  .4.6

, המבוקשיםההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן השירותים 

 .כאמור בהסכם זה

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיום הוראות  –למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת  .4.7

 על פיו. המבוקשיםהסכם זה ומתן השירותים 

ובמידה ויחול שינוי  זה הסכם פי עלכי כל הצהרותיו תהיינה נכונות ותקפות במשך כל תקופת ההסכם  .4.8

נים שהגיש במסגרת הצעתו ידווח לענבל על השינוי באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או הנתו

לאלתר. לענבל יהא שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת 

 השירותים המבוקשים מהספק.

או כל אחד אחר מטעמו ו/או בעבורו לא יקבל ולא ייתן טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר ספקכי ה .4.9

 ים המבוקשים.עם השירות

לא יקבל לידיו עמלות/כספים / זכויות / הטבות כלשהן, או כל אחד אחר מטעמו ו/או בעבורו ספק הכי  .4.10

בין שניתן להעריכן בכסף ובין שלא ניתן להעריכן בכסף, בתמורה להמלצתו לענבל להתקשר עם ספק 

השונים מלבד התמורה  מסוים ו/או שורה של ספקים, ולא יקבל כל הטבה או תשורה מנותני השירותים

 שיקבל מענבל.
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 המבוקשים השירותים .5

 נספחכ המצורף הטכנילרבות המפרט , ההסכם על נספחיובלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מ .5.1

, ארגון והפקת תכנון: הינם בין השאר כדלקמן )במצטבר( ספקהנדרשים מה השירותים, להסכם זה 1

 לקהל לקוחותיה. ענבל תיזום אשר( רכב)אלמנטארי +  סיכונים וניהול ביטוח בתחום קורס

 .להסכם  1 נספח -ו 'א נספח כ פיםהמצור הטכני מפרטו מכרזב בהרחבה הוגדרו המבוקשים השירותים  .5.2

 בהם. לאמור נוסףב הינו זה בסעיף האמור כי מובהר

  : הבאים בנושאים יעסקו הקורס תכני .5.3

או מפגשים   7 - על פנישעות אקדמיות  40בן  (רכב+ אלמנטארי) סיכונים וניהולבתחום ביטוח  -קורס (5

 שניהם. אומפגשים  10 על פנישעות  60קורס בן 

יסודות הביטוח, סוגי הביטוח הקיימים, פסיקות עקרוניות בתחומי הקורס יעסוק בנושאים הבאים:  (6

חוק החוזים  )כריתת  חוק חוזה ביטוח,נים בביטוח, טיפול בתביעות, סקרי ביטוח, ביטוח, ניהול סיכו

ה אחריות נושא משרה ובעל , ביטוחי משנחוק חובת מכרזים חוזה ( פק' הנזיקין, אחריות שילוחית,

 תפקיד ונושא נוסף אחר, ככל שיסוכם בין הצדדים. 

קורס יכיל הרצאה אחת לפחות מכל הנושאים המופיעים ברשימה דלעיל אלא אם יסוכם בין הצדדים  (7

 בכתב אחרת.

להוסיף תכנים עפ"י רלוונטיות ו/או חידוש ו/או דרישה מהסטודנטים  הספקית, בתיאום עם רשאענבל  (8

 ו/או כל סיבה אחרת. 

 שהוצעו, לאלו חלופיים מרצים או בהצעתו כאמור מרצים בנוסף יספק הספק -הקורס לתחומי מרצים .5.4

 דעתה שיקול לפי הכל לה, שיראה וככל זמן בכל מרצה להחליף הזכות שמורה לענבל .בכתב ענבל בהסכמת

  הסף. בתנאי העומד חלופי מרצה יספק והספק הבלעדי

 .וחצי שעה בנות כפולות הרצאות ייתכנו אקדמית(, )שעה דקות 45 בת תהיה הרצאה -ההרצאה משך .5.5

  :הרצאות אולם /לימוד כיתת .5.6
 להעברת נוסף אולם או כיתה -ו ירושלים בעיר לימודי תוכן להעברת ממוזגים אולם או כיתה יספק הספק

 סטודנט כסא עם או שולחנות עם  אחד( )כל ישיבה מקומות 35-40 הכוללים  ,אביב תל בעיר לימודי תוכן

 עמדת מקרופון, ,רמקול מסך, נייד, מחשב מקרן, :כגון לימודיים עזר אביזרי לרבות כתיבה( משטח הכולל)

 ברמה הרצאה העברת לשם שנדרש אחר ציוד וכל סרטונים / המצגות להצגת הדרוש אחר ציוד מרצה,

 קורס בכל הלימוד מכיתת מטר 150 -מ יותר לא של במרחק חניות 30 יספק הספק ואיכותית. גבוהה

  שיתקיים.
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 ענבל באישור אלא ההתקשרות תקופת משך הלימוד כיתות את להחליף רשאי יהיה לא הספק כי מובהר .5.7

  בכתב.

  זה. בעניין טענה מהעלאת מנוע יהיה הספקו בלבד ולה ענבלל שמורה הקורס יתנהל עיר באיזו ההחלטה .5.8

  שיועברו: הקורסים כמות .5.9
 או המתכונת באותה נוספים קורסים לבצע רשאית ענבל כי מובהר בשנה, אחד קורס לבצע ענבל בכוונת

   המחיר. להצעת תוספת כל ללא וזאת השנה, באותה דומה במתכונת

  הטכני(. )המפרט 1 נספחב כאמור -נוספות הוראותו הנחיות ,דרישות .5.10
 

  )כל האמור בפרק זה להלן:  "השירותים" ו/או "השירותים המבוקשים"(
 
 

 התקשרותמאפייני ה .6

 יהא אשר "(הקשר "איש )להלן: בהצעתו כאמור מטעמו אדמיניסטרטיבי מנהל להציע מתחייב הספק .6.1

 "(,המקצועית המנהלת" )להלן: בענבל מטעמה מי או ורכוש רכב תביעות אגף מנהלת עם מקצועי בקשר

 .ודרישותיה הנחיותיה פי על יפעל ואשר

 בקשר יהא אשר בהצעתו כאמור "(האקדמי "המנהל )להלן: מטעמו אקדמי מנהל ספקל מתחייב הספק .6.2

 פי על יפעל ואשר "(,המקצועית המנהלת" )להלן: בענבל ורכוש רכב תביעות אגף מנהלת עם מקצועי

 .ודרישותיה הנחיותיה

 המוצע האקדמי המנהל את או הקשר איש את להחליף עמו, ההתקשרות תקופת במהלך לבקש רשאי הספק .6.3

 מוגדרים שהינם כפי הסף תנאי בכל יעמוד ענבל עם בקשר שיהא החדש הקשר שאיש ובלבד מטעמו

 המקצועית. המנהלת של ומראש בכתב לאישור בכפוף והכול מכרזל ההזמנה במסמכי

 עם ההתקשרות תקופת במהלך האקדמי המנהל את או הקשר איש את להחליף לדרוש הזכות נתונה לענבל .6.4

 יידרש הספק לנכון. שתמצא כפי אחרת סיבה מכל או מתפקודו רצון שבעת אינה וענבל במידה הספק

 ומראש בכתב לאישור ובכפוף הסף בתנאי יעמוד אשר אחר האקדמי המנהל את או ענבל לרשות להעמיד

  המקצועית. המנהלת של

 ו/או קורסל בקשר המבוקשים השירותים לקבלת דרישה ,לנכון שתמצא וכפי לעת מעת ,לספק תעביר ענבל .6.5

 או ו הקשר איש יוזמנו ענבל דרישת העברת לאחר אירועים. של לסדרה או מסוים :"אירוע"( )ולהלן שיעור

 למתן הספק יפעל זה ממועד החל .האירוע של מקדים תכנון לצורך ענבל למשרדי האקדמי המנהל את

 ביעילות ,הדרוש "זללו בהתאם ,המקצועית המנהלת בפני ולהצגתם ,לאירוע בקשר המבוקשים השירותים

 .ובמקצועיות

  הקורס. של מקדים תכנון לצורך המזמינה אצל לישיבות זמינים יהיו במציע הקשר אנשי כי מובהר .6.6

 זה, הסכם פי על המבוקשים לשירותים הקשור בכל ענבל מטעם לפעול רשאית תהא המקצועית המנהלת .6.7

 להמליץ שונים, שירותים נותני או ספקים לפסול או לאשר הנדרש, הפעילויות אופי את לקבוע זאת ובכלל
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 תיםהשירו של הפועל אל והוצאה לקבלה הנדרשת פעולה כל ולעשות שונים ספקים עם התקשרויות ולדרוש

  המבוקשים.

 השירותים לקבלת הקשור ועניין דבר בכל המקצועית המנהלת הנחיות פי על לפעול מתחייב הספק .6.8

 מנת על שנדרש כל ולעשות ושוטף, רציף בקשר המקצועית המנהלת עם לעמוד זאת, ובכלל המבוקשים,

  המקצועיות. דרישותיה את למלא

 המנהלת ידי על האירוע פרטי את סופי אישור אחרל ורק  הספק, ידי על האירוע תכנון השלמת לאחר .6.9

  זה. הסכם הוראות ליתר בכפוף ענבל את יחייב הדבר - המקצועית

 מתחייבת היא ואין לעיל המוזכרים האירועים את לקיים זה הסכם במסגרת מתחייבת אינה ענבל .6.10

 .הספק באמצעות דווקא השירותים את להזמין

 הספק באמצעות שלא שירותים ונותני ספקים עם ישירות להתקשר הזכות את לעצמה שומרת ענבל .6.11

 להוסיף לחילופין או ההתקשרות בתקופת אירוע שום לקיים שלא הזכות את וכן השירותים קבלת לצורך

 לו תהיה ולא ענבל לדרישות בהתאם השירותים את לספק מתחייב והספק לעיל האמורים האירועים על

 את להזמין שלא או לעיל האמורים האירועים על להוסיף או לגרוע ענבל שתחליט ככל ענבל כלפי טענה כל

 .אחרים ספקים באמצעות אלא ,ממנו השירותים

 על גבוהה מקצועית רמה ובעלי וראויים מתאימים שירות ספקי עם הספק יתקשר השירותים במסגרת .6.12

 לדרישות בהתאם וזאת גבוהה ברמה מחד יהיה לפועל אל להוציא ענבל בחרה אותו שהאירוע מנת

 .שיידרשו ככל ענבל ידי על שיידרשו ולשינויים אירוע לכל קודם העבודה בהזמנת ענבל ידי על לו שיועברו

 שירותים ונותני ספקים עם יתקשר בטרם נוספים נתונים ולבחון לבדוק מהספק לדרוש רשאית תהא ענבל .6.13

 .זה בעניין טענה כל תהיה לא ולספק כלשהם

 עם ולהתקשר מטעמה מי באמצעות ובין בעצמה בין השירות את הספק במקום לבצע הזכות תהא לענבל .6.14

 ,ענבל מטעם עצמאית בדיקה לאחר בהם במקרים לרבות ,הספק באמצעות שלא שונים שירות נותני

 נותן מאותו ,הספק ידי על בפניה שהוצגו המחירים מאשר יותר עמה המיטיבות מחיר הצעות לה יינתנו

 .שירותים

 יינתנו בגינן ואשר תקיים שענבל אירוע בכל זמין או נוכח יהיה מטעמו קשר איש כי מתחייב הספק .6.15

 המבוקשים. השירותים

 ההתקשרות תקופת .7

 שתחל  שלוש שנים( –שלושים ושישה חודשים ) חודשים 36 תקופת ההתקשרות עם הספק הינה .7.1

 "(.ההתקשרותתקופת על ידי מורשי החתימה בענבל. )להלן: " מועד חתימת ההסכםב

 לשיקול בכפוף המבוקשים השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציה שמורה לענבל .7.2

 תקופת: "להלן) חלקם או כולם(, שנתיים) נוספים חודשים 24 עד, לצרכיה ובכפוף הבלעדי דעתה

 "(. המוארכת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות בכל מקרה  כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק לאלתר, אתבבאמור לעיל  אין .7.3

יסודית של ההסכם על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סעד או תרופה  השל הפר

 כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.
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 תמורה  .8

בכפוף להצעת זכאי לתמורה  ספקה אבתמורה לביצוע השירותים ולקיום מלוא התחייבויות הספק, יה .8.1

מפורטת בו נבחר לתת את השירותים המבוקשים. התמורה  מכרזו במסגרת העל ידשניתנה המחיר 

הצעה חלק בלתי נפרד ממנו )" הלהסכם זה והמהוו פת" המצורההצעה הכספית" -להסכם  בנספח ב'

 "(.כספית

את כלל שעות ההכנה לקורס, שעות להצעת המחיר משקף  3כי המחיר הנקוב בסעיף מובהר  .8.2

  .אחרת, שאינה שעת הרצאת מרצה או שעת כיתת לימוד וכיבוד או הוצאה אדמיניסטרציה וכל שעה

 הוצאותיו כלל את בתוכה וכוללת ומוחלטת סופית הינה זה בפרק המפורטת התמורה כי בזאת מובהר .8.3

או נוספת בשל ביצוע /וזכאי לקבל כל תשלום או הטבה אחרת  היהלא י והספק הספק של האפשריות

או של צד ג', טלפון,  -ו/או שירות ל מוצרת תשלומים בעד הוצאות נסיעה, , לרבוהמבוקשים שירותיםה

דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא באלה והספק מוותר וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או עילה 

 ו/או דרישה בעניין זה.

 מיום אישור החשבון לתשלום ע"י ענבל.  30התמורה תשולם בתנאי תשלום שוטף +  .8.4

 הספק עם להגיע, מיוחדות בנסיבות, הזכות את לעצמה שומרת ענבל, זה בפרק מהאמור לגרוע מבלי .8.5

 יהיו שהללו ובלבד לעיל המפורטת התשלום משיטת שונות שיהיו התמורה תשלום לאופן בנוגע להסכמות

 .בכתב

 הסכםערבות בנקאית לביצוע ה .9

 , להסכם זהחוזרת בנוסח המצורף להמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  הספקעל  .9.1

בשיעור של  ,, צמודה למדד המחירים לצרכן, לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מבנק ישראלימאת 

מתן תקופת ההתקשרות )מיום תחילת  אורך כל, בתוקף ל)עשרים אלף שקלים חדשים(₪  20,000

 לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת באם תמומש(, ועד סיום תקופת ההתקשרותועד מ השירותים

 . מתן השירותיםחודשים ממועד תחילת  60דהיינו, 

הסכם  ,זמנההכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה הספק,הערבות שימציא  .9.2

 ., הנספחים להם והצעתוההתקשרות

בכל , כולה או חלקה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, אית לחלטהתוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשהערבות  .9.3

הודעה בה נדרש לספק זאת לאחר שניתנה  המפורטות בהםלא יעמוד בהתחייבויותיו בו הספק  מקרה

לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף והספק לתקן את המעוות 

 כל דין.זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי 

היה ובוטל ההסכם רשאית ענבל לחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ההסכם למי  .9.4

 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.והספק שיקבע ע"י ענבל 

לענבל וענבל תהא זכאית הספק ים מאת כמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס .9.5

 מבלי שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל דין. אשר נגרמו להאת הנזקים פק מהסלתבוע 

חולטה הערבות וההסכם לא הופסק, הספק יציג ערבות חדשה ומלאה להבטחת התחייבויותיו כלפי  .9.6

 ענבל. 
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 והעדר ניגוד עניינים סודיות .10

שרין ו/או בעקיפין, לענבל הספק מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במי .10.1

ו/או למי מטעמה, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים 

על פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על 

 הכלל נחלת הפך או שהיה( א) למעטו, "(מידע" או "המידעידי ענבל מראש ובכתב )יכונו להלן ביחד: "

 למציע שנמסר( ג) או המזמינה ידי-על לגילוי קודם מטעמו מי או/ו המציע בחזקת מצוי שהיה( ב) או

 .דין פי-על נדרש גילויו אשר( ד) או, והמציע הודיע על כך למזמינה' ג צד ידי-על

 הקשור שלוח או/ו גוף או/ו אדם כל או/ו שעובדיו לכך לגרום וכן בסוד בעצמו לשמור מתחייב הספק .10.2

 כדי תוך אליהם יגיעו אשר שהוא וסוג מין מכל מסמך או/ו מידע או/ו ידע כל על בקפדנות ישמרו עמו

 שיימסר מסמך או נתון, מידע כל לרבות נספחיו על זה בהסכם כאמור השירותים למתן בקשר או/ו

 מי מטעמה. או/ו ענבל באמצעות אליהם שיגיע או/ו להם

 לשמור מנת על שיידרש אמצעי בכל הספק ינקוט דין כל פי ועל זה הסכם פי על מאחריותו לגרוע מבלי .10.3

 עובדיו ידי על או/ו ידו על שיוחזקו או/ו המוחזקים מסמך או/ו מידע או/ו ידע כל על מעולה שמירה

 .נספחיו על זה בהסכם כמפורט

 .המבוקשים השירותים מתן עםאו /ו ענבל עם עניינים ניגוד של במצב מצוי אינו כי מצהיר הספק .10.4

מי מטעמו, מתחייב כי לא יעמיד את עצמו במצב של ניגוד עניינים עם ביצוע התחייבויותיו  או ספקה .10.5

זה,  כמו כן יימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע  הסכםו/או תפקידיו ו/או מטלותיו נשוא 

 זה. כםהסשוא נהתחייבויותיו ו/או תפקידיו ו/או מטלותיו 

ענבל תהא רשאית בכל עת, לדרוש מהספק להציג לה את כל המסמכים הקשורים במתן השירותים,  .10.6

לרבות כל המסמכים בקשר להתקשרותו עם הספקים עמם התקשר במסגרת הסכם זה. הספק מוותר 

י בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על יד

 החברה.

ענבל תהא רשאית לפנות לספקים השונים עמם התקשר הספק בקשר להסכם זה בדרישה שיימסרו  .10.7

 לה כל חומר ומידע רלוונטי ולספק לא תהיה כל טענה או התנגדות לכך.

 מעמד הספק כקבלן עצמאי -מערכת היחסים בין הצדדים .11

וכי  וצרים יחס בין מזמין לספקמוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה י .11.1

 מעביד. -לא יחולו בין הצדדים, בשום אופן, יחסי עובד

וכי  מי מטעמהמוצהר ומוסכם כי לספק או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובדים אצל ענבל ו/או  .11.2

למעט תשלום התמורה כמפורט לעיל, הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בקשר להסכם 

 מכל סיבה שהיא. -ביטולו, או סיומו, ו/או הפסקתו  זה ו/או

לרבות קבלנים וקבלני משנה ספק בלבד יישא בכל התשלומים להם זכאים עובדיו ו/או מי מטעמו ה .11.3

המועסקים על ידו במתן השירותים לענבל, ובכלל זה תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום 

עובדים ו/או מועסקים ותנאי העסקתם מתוקף דיני  ספק בגין העסקתהאחר נוסף שחל או יחול על 

 העבודה במדינת ישראל.
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ספק מתחייב לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה החלים עליו המבלי לגרוע מהאמור,  .11.4

מכוח  הספקועל עובדיו מכוח כל דין, ואחר האמור בהוראות הסכמים קיבוציים ככל שהללו חלים על 

 פי הדין. צווי הרחבה במשק ועל 

, והתקנות 1968 -ספק מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח ה .11.5

שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת שתקוימנה כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן מתחייב לקיים 

ההעסקה של דרישות כל דין, משך כל תקופת ההסכם והארכותיו, ככל שתהיינה, בכל הקשור לתנאי 

העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות לפי הסכם זה ולרבות תנאי עבודה ותנאים 

 סוציאליים. 

, ממתן שירותים נשוא הסכם זה, של כל מידיענבל תהא רשאית להורות לספק על הרחקה, באופן  .11.6

ה הבלעדי, ספק המספקים את השירותים, בכל עת ועל פי שיקול דעתהאחד מאנשי צוות העבודה של 

 .ספקהומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ומבלי שתישא בגין כך בכל אחריות כלפי 

ספק או מי מטעמו, האין לראות בכל זכות הניתנת לענבל או לנציגה לפקח, להדריך או להכווין את  .11.7

להשפיע על תכנים מקצועיים או לקיים חלק מהם באמצעות עובדיה או באמצעות מרצים מקרב 

אלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין משלה, יחידות המ

 ם מערכת יחסים של עובד מעביד.ייבהם כדי לק

ספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו ה .11.8

 עולות שביצע.על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר בשם פ

ד בינו ו/או מי מטעמו ימעב-ספק מתחייב כי לא יתבע את ענבל בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובדה .11.9

או אם תחולנה או אם אחד מעובדיו יתבע את ענבל לבין ענבל, וכי אם למרות התחייבותו יעשה כן, 

מעביד בין  -עובד  על ענבל הוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי

ספק לשפות את ענבל לפי האזי, יחויב  -ספק ו/או מי מטעמו במהלך תקופת ההסכם הענבל לבין 

דרישתה הראשונה לכך, על כל הוצאה שתגרם לה בגין או בקשר עם התביעה כאמור, לרבות שכר 

ניתנה לספק ו עם קבלת התביעה ו/או הדרישה מידספק הדין, ובלבד שענבל עדכנה את -טרחת עורכי

 מידת האפשר.אפשרות להתגונן ב

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק ממנו,  .11.10

 ספק תהווה הפרה יסודית של ההסכם. העל ידי 

 ושיפוי  אחריות .12

 בהסכם כאמור המבוקשים השירותים למתן והבלעדי היחיד האחראי הוא כי ומתחייב מצהיר הספק .12.1

 במתן הקשורה אחרת פעולה כל וכן המבוקשים השירותים את ולבצע ספקל מתחייב הוא וכי, זה

 דין כל להוראות ובכפוף זה בהסכם כמפורט, ובזהירות בקפדנות, במיומנות, המבוקשים השירותים

 .מוסמכת רשות וכל

לספק ו/או לקבלנים ו/או הקשור מקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו  בכל .12.2

ו/או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם ענבל את  ספק, יפצה וישפה הלקבלני משנה מטעמו

דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא 
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ושכר טרחת עורכי  המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט מכרזהוצאותיהם בגין ה

 דין. 

 אפשרות, יתאפשר שהדבר ככל, לו ותיתן כנגדה דרישהאו /ו תביעה הגשת על לספק תודיע ענבל .12.3

 .כאמור התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף, המשפטיים להליכים להצטרף

חלקן, בגין הספק מתחייב להחזיר לענבל את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לה, במלואן או ב .12.4

אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על ידי הספק ולשפות את ענבל בגין נזקים שנגרמו או ייגרמו 

 עקב ביטול ההסכם.

 סיום ההתקשרות .13

לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת  ההסכםלהביא את  תבלבד רשאי ענבלכי  אתמוסכם בז .13.1

 ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק. 30של 

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו  ספקל .13.2

מכל סיבה שהיא למעט התמורה לה היה זכאי בגין עבודה שביצע בפועל ואשר אושרה ע"י נציג ענבל, 

 ככל שזו לא שולמה עד למועד ההודעה על סיום ההסכם.

 מהוראות בהוראה שינוי, צדדי חד באופן, לערוך או ההפעיל ההתקשרות את לבטל רשאי תהא  ענבל .13.3

 . זאת המחייב חקיקה שינוי חל אם, ההסכם

, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של להפסיק ענבלשל  האין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות .13.4

 ענבלשל  ה, לרבות זכותהספקמהנדרש מהספק בהסכם זה או הפרת יסודית של ההסכם על ידי  סטייה

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

 הבלעדי דעתה שיקול לפי הפעילה ההתקשרות את או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל, בנוסף .13.5

 יודיע ספק מקרה בכל. ההסכם של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים האירועים מן אחד בקרות

 :כך על לו היוודע עם מיד לענבל

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

 .השינוי קרות עם

 שינוי בבעלי השליטה בה. -ובחברה ציבורית ספק ביחידי שינוי חל .ב

והספק לא הציע ראש צוות חלופי העומד בדרישות המזמינה או  חדל לעבוד אצל הספק ראש הצוות .ג
 המתאים לעבודה עימה.

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

 יום מיום הודעת ענבל.  60בוטלו תוך 

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

 .ענבל הודעת קבלת מיום יום 60 תוך בוטלו לא אמורים

 .באמצעים מוגבל כחייב הוכרזבעל השליטה בספק,  -ובחברה ציבורית הספק מיחידי מיהספק או  .ו

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

, משמעתית או פלילית בעבירה הורשע בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .ח
 . תעבורה עבירת למעט
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 לפעול חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .ט
 .שהיא סיבה מכל

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

 ספק פעל בניגוד עניינים )כמפורט  בהסכם( אם באופן כללי או באופן ספציפי.ה .יא

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

 שירותדינה ו/או , אך לא רק, במידה והסב נזק לענבל ו/או למובמיוחד, ברשלנות שנעשה שירות .13.6

שנעשה בניגוד להנחיות וגרם לענבל ו/או למדינה נזק של ממש יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

אחד בלבד, שהרשלנות בו לא היתה קיצונית או לא הסבה נזק של ממש לא  מקרהכאמור ב שירות

 הסכם.יהווה הפרה יסודית של ה אחד ממקרהכאמור ביותר  שירותתהווה הפרה יסודית. ואולם, 

 .בכתב החלטתה את ותנמק ההסכם ביטול על לספק בכתב תודיע ענבל .13.7

 הספק ביוזמת ההתקשרות הפסקת .13.8

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

  :הבאים

 תוך, לפחות יום 60 של ובכתב מראש מוקדמת הודעה מתן באמצעות - פעילה התקשרות הפסקת .א

 . בבקשה התומכים הנימוקים פירוט

 את  ענבל תבחן, ענבל שיקולי יתר בין. בלבד לענבל יהא הבקשה לאישור הבלעדי הדעת שיקול .ב

 הם בו והשלב הספק של בטיפולו המצויים הפעיליםים /הפרויקט מצב את, הבקשה נימוקי

 הפיך בלתי נזק, למדינה או/וו/או לקרן  לענבל תסב לא כאמור הטיפול הפסקת אם, וכן נמצאים

 להפסקת תנאי, מקרה בכל. אחר ספק במינוי שיעלה הצורך עקב היתר ובין משמעותי נזקאו /ו

 עליו שתורה למי, מלא פעולה ובשיתוף מסודרת בצורהעניין  בכל הטיפול העברת יהא העבודה

 .ענבל

 או לנכות, להפחית רשאית תהא ענבל, כאמור במקרים כי, הצדדים על ומוסכם בזאת מובהר .ג

 לקרןאו /ו לענבל הספק שהסב הנזקים את, זה הסכם לביצוע בנוגע לספק המגיע סכום מכל לקזז

 עבודתו.  הפסקת בגין, כאלה שהסב ככל, הפנימית

 ההסכם ביטול .13.9

 ומין סוג מכל והחומר המסמכים את לענבל ספק ישיב, ההסכם את לבטל החליטה וענבל היה .א

 טיפל בהם כל עניין בול הקשורים"ב, וכיו ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות, שהוא

 .  הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד

ובין על ידי ענבל, יעביר  הספקעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי  .ב

נים , המידע, החומר והנתוהתיקיםלענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל  הספק

המצויים ברשותו באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ימצא בידי ענבל 

 העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים. 

, ענבל ידי על הספק של עבודתו הפסקת לרבות, שהיא סיבה מכל ההתקשרות תקופת תום עם .ג

 :כדלקמן לפעול הספק מתחייב, זה הסכם פי ועל דין כל פי על ענבל של מזכויותיה לגרוע ומבלי

 .הושלמו שטרם המטלות כל את במועדם להשלים .1
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 מידית הספק כך על יודיע, לעיל כאמור המטלות את להשלים הספק באפשרות שאין במידה .2

 .זה  הסכם פי ועל דין כל פי על מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת, לענבל

או עד המועד  בדין הקבוע המועד תום עד מהסכם זהכתוצאה  כל מידע שהגיע אליו על ישמור .3

 .ומראש בכתב ענבל בהסכמת אלא יבערם ולאאותו תקבע ענבל )לפי המוקדם מבניהם( 

, זה הסכם מכוח ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך הספק יעכב לא, ההסכם בוטל .ד

 לרשות יעבירם והספק, הפנימית לקרןאו /ו ענבל מאת, לטענתו, לו המגיע תשלום כל כנגד לא גם

אלא אם כן התבקש על ידי ענבל להחזיקם לזמן מסויים  מיידיו/או לקרן הפנימית באופן  ענבל

 עיכבון זכות כל על בזאת מוותר הספק. ענבלוהכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכי 

 .דין כל  פי-על, לזכותו שעומדת ככל

 פיצוי כל לספק ישולם לא, ספק עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי, יודגש .ה

למעט התשלום אותו חייבת ענבל לשלם בגין ביצוע או השלמת אבן  שהוא סוג מכל תשלום או

 הדרך, ככל שלא שולם.

  ביטוח .14

ענבל חברה לביטוח בע"מ מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  הספק
האחריות לא  ולהציג למשרד את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים  כאשר גבולות

 יפחתו מהמצוין להלן:
 

 ביטוח חבות המעבידים .14.1
 

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

                                                         
 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנה;  5,000,000ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך      
 

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

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

 תאונת 
 , כלשהם כלפי מי מעובדי הספקעבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד          

 קבלנים, 
 קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.         

       

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .14.2
  

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

                   
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;  1,500,000ב.  גבול האחריות לא יפחת מסך       

 
 ; Cross  Liability -ג.  בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת       

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

 ועובדיהם; משנה          
 

 ייחשבו צד שלישי; המשתתפים בקורסים ורכושם.  ה     
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חבות מעבידים של ביטוח , אשר אינם נכללים במסגרת ו.  מנחים, מדריכים, מרצים ומתרגלים     

       , ייחשבו צד שלישי;הספק
 

 ז.  רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;     
 

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

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

 .למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו
 

 נוספים ביטוחים .14.3

 
 הספק יוודא וידאג כי לגבי:     

 
 שלישי בגבול  למפעילי מקום קיום הפעילות יהיה ביטוח אחריות כלפי צד  - פעילותמקום קיום א. 
 למבנים דולר ארה"ב למקרה ולתקופה,  וכן ביטוח רכוש  1,500,000אחריות שאינו פחות מסך      
 ענבל חברה לביטוח בע"מ.ותכולתם. הביטוחים יורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות  השיבוב כלפי      

 
וש אחר רכיציגו ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל  - בעלי מקצוע, ספקים,  קבלנים, קבלני משנהב. 

יעשו שימוש במסגרת הפעילויות וכן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים  אשר 
כלפי עובדיהם וכאשר הפעילות משולבת עם שימוש כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב  הכוללים ביטוח 

         חובה,  רכוש ואחריות כלפי צד שלישי.
 

 כללי4 .14.4
 

 -הנדרשות יכללו התנאים הבאים:בכל פוליסות הביטוח     
 

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

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

                                ;חשב ענבל חברה לביטוח בע"מיום לפחות במכתב רשום ל 60הודעה מוקדמת של על כך  ניתנה
 
ענבל חברה לביטוח ג.  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי    

                                    שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון;                                                                                                   לא יחול לטובת אדם רובלבד שהוויתובע"מ  ועובדיהם 
        
 בות החו כל  הפוליסות ולמילויאחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  הספקד.     

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;        
 
 ;      הספקה.  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על    
 
 ו.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים    

 המזכה במלוא  ביטוח ראשוני דינת ישראל, והביטוח הינו בחזקתביטוח אחר לא יופעל כלפי מ       
 הזכויות על פי הביטוח.         
 
 "פוליסות נוסח ביט", בכפוף לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"לז.   

 הכיסויים כמפורט לעיל.  להרחבת       
 
  כל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. ח. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל כ  
 

 העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום  הביטוחים כאמור,        
  עד למועד חתימת החוזה.     לענבל חברה לביטוח בע"מ הספקיומצאו על ידי       
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 להחזיק בתוקף את מ "חברה לביטוח בעענבל מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  הספק      
 תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עודמתחייב כי פוליסות הביטוח  הספקפוליסות הביטוח.       

מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח הספק בתוקף. מ "ענבל חברה לביטוח בעהחוזה עם 
לענבל חברה חו על חידושן בחתימת מבט אישורהמחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או 

 הביטוח. תקופת לכל המאוחר שבועיים לפני תום  לביטוח בע"מ
 

 פי על פי דין  ועל  מכל חובה החלה עליו הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את       
המוקנים סעד על כל זכות או  מ"ענבל חברה לביטוח בעואין לפרש את האמור כוויתור של  החוזה

 על פי דין ועל פי  חוזה זה. לה
 

 וחובות  זכויות הסבת יסורא .15

או /ו זכויותיו את להעביראו /ו להמחותאו /ו להסב רשאי אינו הספק כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .15.1

 ובכפוף אלא, בתמורה שלא ובין בתמורה ביןים, /לאחר מהן חלק כלאו /ו זה הסכם פי על חובותיו

 .ומראש בכתב ענבל להסכמת

או /ו המבוקשים השירותים ביצוע אתים /לאחר למסור רשאי אינו ספקה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .15.2

ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים המבוקשים, אלא  מהם חלק כל

 בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

 כי ענבל תסכיםמקרים חריגים בהם ב כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם, לעיל באמור לפגוע מבלי .15.3

 עזר כוח)לרבות  מטעמו אחר קבלן /באדםספק ה ייעזר מהם חלק כלאו /ו המבוקשים השירותים מתן

, ומראש בכתב, זהותו באישור הן ענבל של הסכמתה תותנהאד הוק עבור משימה מסוימת, (, כלשהו

 על וכן לסודיות התחייבות על, ובכתב מראש, יוחתם כאמור אדם שכל בכך וכן אדם אותו של

 .והכל על פי דרישת ענבל  נוספות התחייבויות

 השירותים למתן ענבל כלפי הספק של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור יןספק א הסר ןלמע .15.4

 .זה בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים

 פי על ממנו המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים, נזק לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד הספק .15.5

 .ידו על המועסק  לאדם  דין כל

 
 קיזוז .16

פי הסכם זה, כל -בקשר למתן השירותים על לספקענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב  .16.1

 יחוב כלפיה מכל סיבה שהיא. הספקסכום אשר 

חייב לשלם לענבל  הספקהתחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהא  הספקהפר  .16.2

ה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצא

 או סעד אשר יעמדו לענבל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

 לרבות, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי עלהספק מ לה המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאית תהא ענבל .16.3

 גרוםי אם, גרוםיש נזק או/ו, התמורה  על החלים חובה והיטלי במיסוי שמקורם חיובים או/ו מקדמות

 .זה הסכם מביצוע כתוצאה שלישיים לצדדים או/וי מטעמה למ או/ו לענבל, הספק

 הצעתו מפרטי פרט לגבי הספק של שווא הצהרת בגין או, הספק ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .16.4

, השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא הספק של הצעתו בפרטי שחל שינוי בגין או, מכרזה במסגרת
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 סכום את תשלום מכל להפחית ענבל רשאית, בהסכם המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או

 כאמור הפחתה. ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם, כאלה שהסב ככל,  לענבל הספק שהסב הנזקים

 הספק יחויב, כאמור עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה לא. עיכבון או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה

 ככל, ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגין ענבל את הספק ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת

 .שתקבע לסכום ובהתאם, ענבל דרישת עם מיד, כאלה שנגרמו

לא יקוזז סכום לפי האמור בסעיפים מעלה אלא לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב ומתן אפשרות  .16.5

 לספק להעלות טענותיו. 

 מסמכים ותכניםבעלות על זכות שימוש ו .17

שיטות העבודה, מערכי הרצאות, מוצרי מדף וכו' שהוכנו לצורך מתן השירותים המבוקשים ו/או  .17.1

 הוגשו לצורך הצעה במכרז ע"י הספק יישארו בבעלות הספק. 

ו/או פותחו יחד עם ענבל שהוכנו ע"י ענבל ומוצרי מדף  הרצאות שיטות העבודה, מערכי, יםפיתוח .17.2

 יישארו בבעלות ענבל. 

על אף האמור לעיל, לענבל תהיה זכות שימוש מלאה ובלתי מוגבלת בכל הקשור לתוצרים הקשורים  .17.3

במישרין ו/או בעקיפין לשירותים המבוקשים במכרז והספק מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 דרישה בעניין זה. 

 שונות .18

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  -מסמכי ההסכם  .18.1

ות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, ביניהם במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהר

 בכתב או בע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

 לגרוע מבלי ו/או מי מטעמם. ענבל ומנהלת משאבי אנושנציגי ענבל לצורך הסכם זה הם: מנכ"ל  .18.2

 .בכל עת נציגה אתלהחליף  תהיה רשאית ענבל, לעיל מהאמור

תחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או בקשר אליו, לא יהיה תוקף לכל ה .18.3

אלא אם וככל שייעשו, יינתנו ו/או ייערכו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם,  והצדדים יהיו מנועים 

 מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

עפ"י כל דין, לא תחשב למניעות מצדו  הימנעות צד להסכם לאכוף זכות מזכויותיו עפ"י ההסכם ו/או .18.4

 בעתיד.לאכוף את אותה הזכות ולא תמנע הימנו 

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים  .18.5

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל  -הודעות .18.6

שעות מעת שנמסרה למשלוח  72תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

או המרכז תהיה הסמכות המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב ו/ לבית -שיפוט סמכות .18.7

המקומית, הייחודית והבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו, ולכל בית משפט אחר 

 מלבדו לא תהא סמכות לדון בעניינים אלה.  
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 : ___________________תאריך

 ל ההסכם(ימולא על ידי ענבל בזמן חתימתה ע -)*אין למלא את התאריך 

 

 הספק:

__________________________________              ______        

 חותמת הספק וחתימת מורשי החתימה מטעמו        

 

_________________           __________________  

 תפקיד מורשה החתימה             שם מלא             

               _______________  _________________            

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא              

 

         ענבל:

 __________________________________              ______        

 חותמת ענבל וחתימת מורשה החתימה מטעמה        

 

_________________           __________________  

 תפקיד מורשה החתימה             לא שם מ         

               _______________  _________________            

  תפקיד מורשה החתימה            שם מלא          



 10/2017מכרז פומבי 
 "נוסח מעודכן"

 03-9778794: פקס, 9700*, 03-9778793. טל, 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 

 
- 55 - 

 

 ביצועערבות  - להסכם ה'נספח 
 הזכייה(ימי עבודה לאחר קבלת הודעת  10 –)יוגש לענבל מלא רק על ידי המציע הזוכה ולא יאוחר מ 

 
 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 0099701קריית שדה התעופה, 
 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
ארגון והפקת קורסים בתחום מתן שירותי  עבוראשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ )אלמנטארי + רכב( ביטוח
פת הפרשי הצמדה, ( בתוס"ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: חדשים שקליםאלף  עשרים)במילים:   20,000₪של 

, "(למדד הצמדה הפרשי" הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:
 .10/2017  מכרזבכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3
משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום  - "המדד החדש" ב.
 בפועל עפ"י ערבות זו.

 .מכרזה פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש  
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר 

 הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך 

ימים )במילים: שבעה ימים( לאחר  7את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל תוך  םאנו מתחייבים לשלם לכ .4
קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, 
טלפון ושם איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום 

שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד  הערבות, בלי
שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול 

 שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 .מותנית ובלתי תאוטונומי, מוחלטת הינה זו ערבותנו .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ) 2022_____ ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6
 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7
  
 בכבוד רב,  

 _בנק ____________________ה שם 
 סניף ________________________ 
 ___________________ סניף מספר 

 
 תאריך:_____________ 

 החתימה וחותמת הבנק:____________________ מורשיישל  חתימה
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 ביטוחיםקיום אישור  -ביטוח    נספח

 לכבוד 
 

 ;חברה לביטוח בע"מענבל  –מדינת ישראל 
 , איירפורט סיטי , לוד3כתובת המשרד: הערבה 

 א.ג.נ.,
  

 ביטוחים קיוםאישור :  הנדון
 
 

 "( הספק_______)להלן "____________________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ________
לארגון והפקת קורסים  לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר

, את ענבל חברה לביטוח בע"מ על פי מכרז וחוזה עם   בתחום ביטוח האלמנטרי עבור ענבל חברה לביטוח, 
 הביטוחים המפורטים להלן:

 
 ביטוח חבות המעבידים

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

     
 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. 5,000,000פחת מסך  . גבול האחריות לא י2
 
 לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  מורחבהביטוח . 3

 .כמעבידם     
 קרות תאונת לעניין . הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ היה ונטען 4
 ם, קבלני הספק,עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי היא נושאת בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי     

  .  קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו    
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
       

 . אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש       1
 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.     
 
 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.   1,500,000.  גבול האחריות לא יפחת מסך  2
 
 (.CROSS LIABILITYצולבת ). בפוליסה ייכלל סעיף אחריות 3
 
 הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  קבלנים, קבלני   .4

 משנה ועובדיהם;     
 
 .חשבו צד שלישיורכושם יי רסיםהמשתתפים בקו .5
 
 של הספק, מנחים, מדריכים, מרצים ומתרגלים, אשר אינם נכללים במסגרת ביטוח חבות מעבידים . 6

 .ייחשבו צד שלישי    
 
 י.מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישרכוש  .7
 
 . בוטלמכל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה  .8
 
 אחראים למעשי  שייחשבו ככל ענבל חברה לביטוח בע"מ . הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את 9

 והפועלים מטעמו. הספקו/או מחדלי     
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 כללי
 

 נכללו התנאים הבאים:בפוליסות הביטוח  
  
 השיפוי להרחבי , בכפוף  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 על 2

 .חשב ענבל חברה לביטוח בע"מ יום לפחות במכתב רשום ל  60ידינו הודעה מוקדמת של       
 
 ביטוח בע"מ  ענבל חברה ל.  אנו מוותרים  על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי 3

      שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.לא יחול לטובת אדם  רשהוויתוועובדיהם ובלבד      
 
 החובות כל ביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  ה הספק.  4

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.     
 
 .הספקפוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל5
  
 .  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר6

 ראשוני המזכה  ביטוחקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת      
 במלוא הזכויות על פי הביטוח.     

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

 .להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל    
 
 
 . חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות.8

            
 

 מפורש על פי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו ב
 
 
 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                        
                                                                     

 
                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
 


