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 ההסכם ההתקשרות –ב' נספח 

 

למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הסכם התקשרות 

 הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 התעופה ביום _____, חודש ________, שנה __________שנערך ונחתם בקריית שדה 

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 282ת.ד.  

 7015103נתב"ג   

   "ענבל", "החברה"()להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________ ל ב י ן :

 ח.פ./עוסק מורשה: ________________  

   כתובת: 

   טלפון:מס'  

  מס' פקס':  

 דוא"ל:  

 ("המוסך", "הספק")להלן:  

 מצד שני; 

 

, והספק הגיש הצעתו 06/2020וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז שמספרו  הואיל

 והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת המכרזים של ענבל.

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

למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב פרטיים ומסחריים של מדינת ויחסיהם המשפטיים בקשר 

לה בהנהלת ענבל חברה לביטוח ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממש

 ;בע"מ

לענבל למתן השירותים המבוקשים, כמפורט בהצעת הספק המצורפת והספק הגיש הצעה  והואיל

 ;א' נספחלהסכם זה כ 

 ;הנו מוסך מורשה לתיקון כלי רכב מטעם משרד התחבורהוהספק  והואיל

את  ןתהוא עומד בכל תנאי המכרז, כי יש בידו את כל האמצעים ליוהספק מצהיר כי  והואיל

השירותים המבוקשים, והוא בעל רקע מקצועי, ידע, ניסיון, כישורים, כוח אדם ומומחיות 

הדרושים על מנת לבצע את השירותים המבוקשים ואת כל התחייבויות לפי הסכם זה ועל 
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בהיקף הנדרש על ידי ענבל והדין וברמה המקצועית הגבוהה פי ההזמנה על נספחיה, 

 ;ביותר

סמך, בין היתר, הצהרותיו של הספק כאמור במסמכי ההזמנה, בחרה בו לבצע וענבל על  והואיל

 עבורה, כקבלן עצמאי, את השירותים המפורטים בהזמנה על נספחיה ובהסכם זה;

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן  והואיל

 ובהסכם זה;השירותים המפורטים בהזמנה על נספחיה 

 

 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .1

 הנספחים והמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 הכותרות בהסכם זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעניין פרשנותו. 1.2

בכל מקום בו יופיע המונח "ההסכם" הכוונה להסכם זה )ולהיפך( על כל נספחיו לרבות  1.3

ההזמנה על נספחיה והצעת הספק במלואה, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו 

 בכפיפה אחת עם יתר תנאיו. 

בכל מקום בו מופיעים המינוחים "הזמנה", "הסכם", "הסכם", "מכרז", "הצעה", "הצעת  1.4

 מסמכיהם, הכוונה לכלל המסמכים כאמור בסעיף זה על כלל נספחיהם. הספק" ו

בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז, יגבור הסעיף המיטיב עם  1.5

 ענבל. 

בכל מקום בו ישנה התייחסות למתן השירותים המבוקשים לענבל, מובהר בזאת כי  1.6

ות המכוסות בענבל לרבות מנהל הרכב המדובר הוא במתן השירותים המבוקשים גם ליחיד

הממשלתי, משטרת ישראל ושב"ס, חברות ממשלתיות ו/או כל גורם אחר שענבל תאות 

 בין אם מכוסות בענבל ובין אם לאו, לתת לו את השירותים כמפורט במסגרת הסכם זה

 "(.היחידות", "המכוסות היחידות)ולהלן: "

 הגדרות ונספחים .2

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: 2.1

מרכז השרות ו/או ו/או  ספקה

נותן הספק ו/או המוסך ו/או 

 השירותים

 פורטו בהזמנהאשר עומד בתנאי הסף אשר  מרכז השרות

 . והוכרז כזוכה

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

 הממשלה.

וקיבל מכתב זכיה  ההזמנהמציע זוכה שנבחר במסגרת  מוסך זוכה ו/או מציע זוכה

 מאת המזמינה. 

המערכת הממוחשבת לניהול תיקונים בכלי רכב בשימוש  המערכת הממוחשבת

המזמינה ומקבלי השירותים. המציע הזוכה יידרש 
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להתחבר למערכת הממוחשבת ולבצע פעולות מסוימות 

 באמצעותה.  

 זה. כהגדרתם במסמכי ההזמנה וכמפורט בהסכם השירותים המבוקשים

מנהל הרכב הממשלתי, משטרת ישראל, שב"ס ויחידות  מקבלי השירותים/ היחידות

ביטחוניות,  חברות ממשלתיות ו/או כל גורם אחר שענבל 

 .תיאות לתת לו את השירותים כמפורט במסגרת הזמנה זו

 השירותיםכלי הרכב של מקבלי  כלי הרכב

אשר הוסמך מטעם ענבל לבקר את התיקון או  נציג ענבל בקר ענבל

ואת מהלך תיקון הרכב מול המוסך לרבות פיקוח ובקרה 

 פיזית במוסך. 

נציג מטעם ענבל ו/או היחידה הממשלתית )לרבות נציגי  המפקח הטכני

מקבלי השירותים( שאושרו על ידי ענבל לשמש כמפקחים 

טכניים במוסכים שעימם יש לענבל הסכם בנוגע לשירותים 

 המבוקשים במכרז זה. 

 וועדת המכרזים של ענבל. וועדת המכרזים

מטעם ענבל על ביצוע  אחראי

 ההסכם

סמנכ"ל ביטוח, חברת ענבל  אביטל , - עו"ד מיכל ששינסקי

 או מי מטעמה

מוסך מורשה מטעם משרד 

 רהוהתחב

בעל אישור בתוקף במועד הגשת ההצעה כי המוסך המוצע 

לפי  הינו מורשה לתיקון כלי רכב מטעם משרד התחבורה

–חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו

2016. 

 הכולל ליפט. תא ו/או שטח עבודה, עמדת עבודה

העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת מקום  מקום חניה

אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי 

, הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין

 2מ' רוחב  4אורך  גודל למקום חניה אחד, לכל הפחות: 

ו/או חניה , מקום החניה לא יכלול חניון בתשלום מ'

תוך חניה ייעודית ללקוחות, ב , אלא יהווהלבן'-ב'כחול

ויסופק כחלק מהשירותים המבוקשים ללא  המוסךתחום 

 עלות נוספת.

תיקון והשלמה של כל פגם ו/או נזק, ישיר  -תיקון חוזר  תיקון חוזר 

ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהתיקון הראשון ו/או 

המתוקן ובין אם לחלקים אחרים בעקבותיו, בין אם לחלק 

  ברכב לרבות תיקון והרכבה לקויה.
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לרבות:  בכלי הרכב לקויטיפול נזק שנגרם כתוצאה מ נזק תוצאתי

עבודה, שימוש בחלפים לא מתאימים ו/או באיכות ירודה 

ו/או כל עניין אשר גרם לנזק והקשור במישרין ו/או 

לקוי שגרם לנזק נוסף ברכב  טיפוללרבות  טיפולבעקיפין ל

 הלקוי. טיפולכתוצאה מה

מטעם המציע, אשר יבצע עבור המציע  (מוסךקבלן משנה ) משנה קבלן

 שירותים נלווים, שאינם תיקון פח/מרכב.

 

 ואלה הנספחים להסכם זה: 2.2

 הצעת המחיר, הצעת הספק וההזמנה להציע הצעות. -נספח א'  -

 במלואם, הינם תנאי לקיום הסכם זה.הנספחים, כאשר הם מלאים וחתומים 

 מהות ההסכם .3

, אופנועים, למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב פרטיים ומסחרייםהסכם זה הנו הסכם  3.1

של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי  קטנועים וטרקטורונים

 .המכרזבכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה ובמסמכי הממשלה בהנהלת ענבל 

מספר כלי הרכב בעבורם יינתנו השירותים המבוקשים כפוף למגבלות תקציביות החלות על  3.2

מקבלי השירותים ו/או שינוי מדיניות אצל מקבלי השירותים לרכישת כלי רכב ו/או לכל 

החלטה אחרת אצל מקבלי השירותים ביחס לרכישת כלי רכב. בהתאם, אין בהסכם זה 

ק מכרז המסגרת שירותים בהיקף האמור או בכל משום התחייבות של ענבל לרכוש מספ

היקף שהוא, וענבל שומרת לעצמה את הזכות שלא לרכוש מספק מכרז המסגרת שירותים 

 .בכלל

לחייב  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי אין בתקופת ההתקשרות ו/או בהארכתה כדי 3.3

על פי שיקול יה ושירותים בהיקף כלשהו, אלא בהתאם לצרכהספק את ענבל להזמין מ

  ד. דעתה הבלעדי בל

לספק לא תהא כל דרישה, טענה או תביעה, מכל סוג ומין שהוא, כלפי ענבל בקשר עם היקף  3.4

השירותים שיוזמנו ממנו בפועל ו/או כל טענה, ו/או כל דרישה או תביעה, מכל סוג ומין 

בזאת  אחרים, והוא מוותרם שיוזמנו על ידי ענבל מספקי שהוא, בקשר עם השירותים

 .בוויתור בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה כאמור

להסרת כל ספק מוסכם בזה, כי אין באמור בהסכם זה משום הטלת חובה כלשהי על ענבל   3.5

 לרכוש שירותים כולם ו/או חלקם, לכלי הרכב של מקבלי השירותים.

 התחייבויות והצהרות הספק: .4

 כדלקמן: הספק מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל

ב להודיע לענבל פק מתחייה. הסיקון כלי רכב, מטעם משרד  התחבורכי הנו מורשה לת 4.1

  של שינוי/היעדר אישור כאמור. באופן מידי על כל מקרה 
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כי הוא עומד בכל תנאי המכרז, כי יש בידו את כל האמצעים ליתן את השירותים, והוא בעל  4.2

ומומחיות הדרושים על מנת לבצע את  רקע מקצועי, ידע, ניסיון, כישורים, כוח אדם

על פי הסכם זה השירותים ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכם ברמה המקצועית הנאותה, 

בהיקף הנדרש על ידי ענבל והדין וברמה ועל פי ההזמנה על נספחיה, בהיקף הנדרש 

 המקצועית הגבוהה ביותר

סרב לקבל רכב לתיקון ילא כי ו לכלל כלי הרכב של כלל היצרניםכי יבצע טיפולים ותיקונים  4.3

 מכל סוג או יצרן. 

כי כל מי שיועסק על ידו במוסך בביצוע השירותים נשוא הסכם זה, יהיה בעל הכשרה  4.4

מקצועית מתאימה, בעל כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים על פי דין, בעל ניסיון 

    דה במרכז שירות לרכב.מיומן, כשיר ומתאים לעבו מתאים,

כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי הסכם, לחתימתו של הספק על הסכם זה אין  4.5

 ולקיום התחייבויותיו על פיו.

כי אין בינו לבין ענבל ו/או בינו לבין המדינה ו/או בינו לבין מקבלי השירותים כל ניגוד  4.6

ש עניינים ביחס עם העבודות נשוא הסכם זה, והוא מתחייב כי בכל מקרה של קיום חש

וראותיה, על לניגוד עניינים כאמור הוא יודיע על כך באופן מידי לענבל, ויפעל בהתאם לה

   עדי.פי שיקול דעתה הבל

כל פעולה שמטרתה או  -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו  -כי לא ננקטה נגדו  4.7

 .תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת

רא את כל דרישות השירותים המבוקשים המפורטים בהסכם זה, הבינם, וכי הוא כי הוא ק 4.8

מתחייב לבצע את השירותים המבוקשים בהתאם לכל התנאים והדרישות בדייקנות, 

ביעילות, במומחיות, ובמיומנות לשביעות רצון ענבל, ובמועדים הקבועים בהסכם ו/או 

 .במכרז

שלוחיו ו/או מי מטעמו ימלאו את תפקידיהם  הוא מתחייב שהוא ו/או מי מעובדיו ו/או 4.9

  ה.יהם וניסיונם לתועלת ענבל והמדינבנאמנות ובמסירות, וישתמשו בכישוריהם, ידיעות

אישורים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו הו ההסמכותכי הוא בעל כל הרישיונות,  4.10

זה כי למוסכים ניתן העסקית בכלל, ולביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם בפרט, ובכלל 

 רישוי להפעלת עסק מטעם הרשות המקומית;

יספק את כל השירותים וינהל את המוסך על פי כל דין כפי שהוא בתוקף ביום חתימת  הספק 4.11

 .הסכם זה ו/או כפי שיתוקן, יעודכן או יתקבל בעתיד

י בכוחו כי הוא הבין את צרכי ענבל ודרישותיה, כי צרכים ודרישות אלה ניתנים להשגה, וכ 4.12

 .של ספק מכרז המסגרת לספק את השירותים, בהתאם לצרכי ענבל

כי כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגשו  4.13

במכרז הנם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי יש לראות  הצעתוו/או הוצגו על ידו במסגרת 

הסכם, וכי הוא הציג בפני ענבל את מלוא המידע בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת ה



 
 
 
 
 

 
מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי  מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב של

 06/2020הליך מס'  – הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
 
ו/או הנתונים שהתבקשו על ידה ו/או את מלוא המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים 

  .להתקשרות בהסכם זה

כי הוא קיבל את כל ההסברים הנחוצים לו לגיבוש הצעתו ולמילוי התחייבויותיו, ומצא את  4.14

ה או תביעה כלפי ענבל בקשר עם הנתונים כל אלה להנחת דעתו, ואין ולא יהיו לו כל טענ

או העובדות הקשורים לביצוע השירותים, בקשר לאי מסירת מידע או בקשר לאי התאמה 

 .מכל מין וסוג שהוא, לרבות טענות לביטול ההסכם או לשינויו

 .כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת כלכלית מספקת לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם 4.15

לשתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם ענבל או כל גורם אחר השותף מתחייב  הספק 4.16

  .לביצוע העבודות, והכל על פי הנחיות והוראות ענבל

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  4.17

 .כםמסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסממנו, על ידי ספק מכרז ה

הספק מצהיר ומאשר בזאת כי קרא היטב והבין את ההסכם על נספחיו ואת ההזמנה על  4.18

נספחיה, וכן את כל המסמכים האחרים הנוגעים והקשורים לשירותים המבוקשים, כי הוא 

מודע למורכבות הרבה, למידת המיומנות הגבוהה ולהיקף הנרחב של ההשקעה הדרושה 

על כל ההיבטים והתוצאות הקשורות ומסחריים למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב פרטיים 

והספק מסכים ליטול על עצמו את האמור בהסכם זה על נספחיו ואת ביצועו של  -בכך 

 הסכם זה על כל תנאיו, בהתחייבות גמורה, מוחלטת ובלתי מסויגת כלפי ענבל.

, הספק מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת ועל פי דין לאורך כל תקופת ההתקשרות 4.19

 ולהמציא לענבל אישורים ככל שיידרש.

הספק מצהיר ומתחייב כי הוסבר לו, כי משך כלל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות  4.20

ההארכה, ענבל אינה מחויבת בכמות הרכבים שיטפלו אצלו, אם בכלל, ואין בכך משום 

 עילה לביטול הסכם מצידו. 

 תקופת ההתקשרות וסיום ההתקשרות .5

 תקופת ההתקשרות 5.1

מיום חתימת ההסכם  )ולהלן:  חודשים (24) עשרים וארבעהשל ם הינו לתקופה ההסכ

 (."תקופת ההתקשרות"

 אופציה להארכת תקופת ההתקשרות 5.2

 (48של עד ארבעים ושמונה )ענבל רשאית, אך לא חייבת, להאריך את ההתקשרות לתקופה 

)להלן: "תקופת  , והכל בכפוף לתנאים שהוגדרו בהסכםםאו חלק םכול נוספים,  חודשים

. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו אותם התנאים כאמור ההתקשרות המוארכת"(

 .בשינויים המחויביםבתקופת ההתקשרות, 

לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, שמורה למזמינה  מהאמורמבלי לגרוע  5.3

לטפל בכלי רכב שהופנו לטיפולו/ם בטרם מועד  האופציה שהמציע/ים הזוכה/ים ימשיך/כו

 "(. סיום ההתקשרות בפועלסיום ההסכם )להלן: "
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 השירותים המבוקשים .6

 למסמכי כנספח המצורף בהסכם לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 הרכב כלי עבור "(המוסך" ",הספק" )ולהלן: הזוכה מהמוסך הנדרשים השירותים עיקר ההזמנה,

 (:המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: במצטבר כדלקמן הינם

 המזמינה מאת המבוקשים השירותים ביצוע עם בקשר ממנו הנדרש כלל את יבצע הספק .6.1

  להוראותיה. ובכפוף ענבל בצרכי התחשבות תוך היתר בין ביותר והאיכותית הטובה בצורה

 ולהנחיות תקציביות למגבלות בכפוף האמורים שירותיםה את תרכוש ענבל כי מובהר .6.2

 את בהליך מספק לרכוש מתחייבת אינה ענבל כן, כמו הפנימית. והקרן ענבל על החלות

 שירותים בכלל לרכוש שלא תהזכו את לעצמה ושומרת כלשהו בהיקף האמורים השירותים

 ך.לכ הנוגע בכל דרישות ו/או טענה כל תהיה לא לספקים .הליךב מספק

 את מעניק הוא באמצעותו הזוכה המוסך את להחליף ו/או לשנות רשאי יהיה לא הספק .6.3

 מראש ענבל בהסכמת אלא אחר, מוסך באמצעות השירותים את לספק ו/או השירותים

 והסכם ההליך תנאי בכל עומד הוא כי בכתב יתחייב המוצע שהמוסך ובלבד ובכתב

 כל כי יובהר הזוכה. המוסך מצוי בו גיאוגרפי אזור באותו היותו זה ובכלל ההתקשרות

 המזמינה. של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם תינתן וההחלטה לגופו ייבחן מקרה

 כגון) השירותים בביצוע הכרוכים והאישורים התיקון הוראות ,ההתקשרות תקופת בכל .6.4

 ראישו ,הרכב תיקון או/ו טיפול לצורך הנדרשות העבודה שעות כמות ,בחלפים שימוש

 או/ו למזמינה הזוכה ומהמוסך הזוכה למוסך מהמזמינה יועברו (וכדומה חריגות עבודות

  .הממוחשבת המערכת באמצעות השירותים למקבלי

 טיפול/תיקון הזמנת באמצעות יתבצע, בו טיפול או/ו רכב כלי תיקון לביצוע אישור .6.5

 מקבלי עבור המזמינה ידי על שתוצא( ״העבודה הזמנת״:להלן) בלבד הממוחשבת במערכת

 בהזמנת. מענבל הזמנות להוציא בכתב אישור שיקבל נוסף גורם כל או/ו השירותים

, בנוסף לתיקון מראש אישור לקבל הזוכה המוסך חובת. הנדרש התיקון יצוין העבודה

 כל תשולם לא, עבודה הזמנת ללא שיתבצע טיפול או/ו תיקון בעבור כי, בזאת מובהר

 לשנות, לאשר ,המקצועי דעתו שיקול פי על, רשאי יהיה הטכני המפקח או/ו הבקר. תמורה

 .בסיומה או במוסך העבודה במהלך, טיפולים או תיקונים לדחות או

 לעניין הן הספק אחריות תחול, יהא אשר אספקתו מקור יהא, רכב על המורכב חלק כל על  .6.6

למעט במקרה שבו יסופק החלק על ידי המזמינה ו/או ספק החלפים של , עצמו החלק

 כל לבדוק חובה חלה הספק על. הרכב בטיחות על התקנתו השלכות לעניין והןהמזמינה,  

 אינו לו שסופק חלק המקצועית שלדעתו אימת וכל מושלמת תאימות לרמת וחלק חלק

 להודיע, ומושלם , בטיחותימלא באופן התיקון ביצוע למטרת מתאים אינו או/ו בתקן עומד

 או/ו ענבל מול העניין לבירור עד התקנתו את ולהשהותתחזוקה בענבל  מרכז לבקר כך על

 .בדבר הוראות וקבלת מטעמה מי

ו/או המפקח הטכני ו/או מרכז  הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .6.7

 המוסך מחויב יהיה, לרכב נוסף נזק נגרם המוסך של לקוי תיקון בעקבותהתחזוקה בענבל 

 לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה. נוספת תמורה כל ללא וזאת התיקון של בביצועו הזוכה

 מקובל יהיה אשר, בורר להכרעת המחלוקת תועבר", תוצאתי תיקון" הנו מסוים תיקון אם
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, טענה כל על בזאת מוותר הזוכה והמוסך ומכרעת סופית תהא וקביעתו הצדדים שני על

 .זה בעניין תביעה או דרישה

 חוזרים תיקונים .6.8

 מרכז או/ו הטכני המפקחו/או  הבקר לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .6.8.1

 של בביצוע הזוכה המוסך מחויב ,חוזר תיקון בביצוע צורך יש ,בענבל התחזוקה

 מחלוקת של במקרה כי, בזאת מובהר. נוספת תמורה כל ללא וזאת חוזר התיקון

 להכרעת המחלוקת תועבר, חוזר״ ״תיקון נויה מסוים תיקון אם לשאלה ביחס

 הזוכה והמוסך ומכרעת סופית תהא שקביעתו הצדדים שני על המקובל בורר

  .זה בעניין תביעה או דרישה, טענה כל על בזאת מוותר

 לשנות, לאשר ,המקצועי דעתו שיקול פי על, רשאי יהיה הטכני המפקח או/ו הבקר .6.8.2

 על להורות, בסיומה או במוסך העבודה במהלך, טיפולים או תיקונים לדחות או

 תיקונים ודחיית שינוי, אישור. המוסך את מקצועית ולהנחות חוזרים תיקונים

 כמפורט הזמנה באמצעות יהיו חוזר לתיקון הוראה מתן או/ו טיפולים או/ו

 במסמך זה להלן. 

, אחר זוכה במוסך חוזר תיקון לבצע ואחרות אלו מסיבות יידרש רכב וכלי במידה .6.8.3

 למוסך הודעה כך על תינתן, הראשון התיקון את שביצע הזוכה במוסך לא קרי

 התיקון בעלות יחויב הראשון הזוכה והמוסך הראשון התיקון את שביצע הזוכה

 אפשרות הראשון התיקון את שביצע הזוכה למוסך תינתן, האמור אף על. החוזר

 וזאת החוזר התיקון את בעצמו ולבצע שלו למוסך הרכב את חשבונו על לגרור

 בו מהמקום ק״מ 60 על עולה שאינו במרחק למוסך תעשה שהגרירה לכך בכפוף

 כפי תיקון לביצוע הזמנים מלוח סטייה תהיה ושלא ברכב החוזרת התקלה אירעה

 .לעיל שנקבע

 ללא חוזר ״תיקון המילים בציון, לעיל כמצוין הזמנה תימסר חוזר לתיקון .6.8.4

 .הראשון התיקון בוצע בו זוכה מוסך באותו יתבצע החוזר שהתיקון ככל, תמורה״

 בכל נספחיו על זה בהסכם או הנספחי על בהזמנה במפורש מופיע שאינו שיעלה, עניין כל .6.9

 סופית תהא בעניין הכרעתםו עניין לפי בענבל המקצועי האגף להכרעת יובא מקצועי עניין

  ומחייבת.

 חירוםמתן השירותים המבוקשים בשעת  זמינות .6.10

בהינתן מצב חירום על המציע להיות זמין לביצוע השירותים המבוקשים תחת 

פרק זה, לפי העניין, בתוך פרקי זמן שייקצבו על ידי המזמינה לפי צרכיה ושיקול 

דעתה הבלעדי. מובהר כי אלא אם נאמר אחרת ביצוע הערכת נזקים במצב חירום 

ות. במקרים בהם עקב האירוע אין גישה ולא ניתן להגיע פיזית שע 3ייעשה תוך 

בענבל כי קיימת  מרכז התחזוקה, יש לעדכן את מתן השירותים )המוסך(למקום 

שעות מהרגע שמתאפשרת  3ולהגיע תוך  מתן השירותיםבעיית נגישות למקום 

בשעת חירום הינה בשיקול שירות גישה למקום. למען הסר ספק, ההכרזה על 

זמינה בלבד ותבוצע על ידה בלבד. אין באמור בכלי התקשורת ו/או בכל מקום המ

אחר, לרבות כל מקום שבדין, כי הוכרז צו חירום משום חיוב המזמינה והמציע 
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 מוותר וויתור מוחלט על כל טענה בעניין זה.

לקבל  הסמכה של משרד התחבורה לטיפול  מתחייבמציע זוכה בסל פרטי מסחרי  .6.10.1

  של משרד התחבורה 146בהתאם להוראת נוהל מספר  היברידיחשמלי/ברכב 

 חודשים ממועד הודעת הזכייה בהליך. 12בתוך 

בתוך R1234YF  ציוד מיזוג אוויר גז חדש ירכוש מציע זוכה בסל פרטי מסחרי  .6.10.2

 ( חודשים ממועד הודעת הזכייה בהליך.6שישה )

 בחלפים: שימוש מדיניות .6.11

רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  במסגרת השירותים המבוקשים, תהא  .6.11.1

להורות למוסך זוכה להשתמש בחלקי חילוף מקוריים ו/או חלופיים ו/או 

שהינם מוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות  משומשיםאו /ו משופצים

. מוסך זוכה, יבצע את העבודות בהתאם לדין, כפי שיעודכן מעת לעת והתאמה

זה בכפיפות ובהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן של כלי  הליךוהשירותים נשוא 

 הרכב.

 אחת מן החלופות הבאות בהתאם לשיקול דעת המזמינה:כל הדבר יתבצע ב

 

 מס"ד

חלופת 

רכישת 

 חלקים

 התחשבנות/תמורה פירוט

1 

רכישת 

חלפים ע"י 

המוסך 

מספקים 

שבהסכם 

מסגרת עם 

 ענבל

ענבל תנחה את המוסך לרכוש 

ו/או חלופי מספק חלק מקורי 

מסוים בהתאם להסכם מסגרת 

שתערוך ענבל עם ספקי חלפים 

 שונים.

 

 10%  דמי טיפול למוסך על

 מחיר נטו של החלקים

 

2 

רכישת 

מכללים 

מספק 

חיצוני ו/או 

ביצוע תיקון 

אצל קבלן 

 משנה

במקרה שבו נדרשים חלקי חילוף 
מיוחדים לתיקונים מורכבים 

, תיבת )כגון מכללים, מנוע
וכדומה( ענבל תנחה את  הילוכים

המוסך הזוכה לרכוש את החלפים 
 הנדרשים מספק חלפים מסוים.

יודגש כי המוסך יעשה שימוש רק 

 במכלל או חלק שאושר ע"י ענבל.

 להציע יהא רשאי הזוכה המוסך

מספק אחר  החלק אותו את

ובתנאי שהחלק המדובר הנו 

באיכות דומה או גבוהה מזו של 

וים כאמור ספק החלפים המס

  דמי  15% -₪  1,000עד
טיפול בהתאם לחשבונית 

 או מחיר שוק הרכישה

  דמי  10% -₪  5,000עד
טיפול בהתאם לחשבונית 

 או מחיר שוק הרכישה

  דמי  8% -₪  5,000מעל

טיפול בהתאם לחשבונית 

 או מחיר שוק הרכישה
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 מס"ד

חלופת 

רכישת 

 חלקים

 התחשבנות/תמורה פירוט

 יהיה לאחר הנחה שמחירולעיל, ו

על  שהוצע מהמחיר שווה או נמוך

 ספק החלפים האמור.ידי 

3 

אספקת 

החלקים 

 ע"י הלקוח

במקרה שהחלק מסופק ע"י 

 הלקוח/משתמש ברכב

ממחיר מחירון יבואן לחלק   5%

 מקורי חדש

4 

רכישת 

חלקים 

 מהמוסך

במקרה שבו לא קיים הסכם 

מסגרת בין ענבל ובין ספקי 

חלפים רלוונטיים, או שחלפים 

ספציפיים אינם באים בגדר 

יעשה שימוש הסכם כאמור, 

בחלקים שיסופקו על ידי המוסך 

 .הזוכה

  אחוז הנחה לחלקים
 15% –מקוריים 

  אחוז הנחה לחלקים
 20% –תחליפיים 

  אחוז הנחה על צמיגים– 
 ממחיר מחירון יבואן 30%

  אחוז הנחה על מצברים-  

 ממחיר מחירון יבואן 30%

יודגש כי מחיר החלפים ואיכותם יבוקרו באופן שוטף על ידי ענבל באמצעות  .6.11.2

ככל שימצא חלק זול יותר באיכות זהה,  –מערכת מר"מ ו/או באמצעים אחרים 

למזמינה תעמוד הזכות להנחות את המוסך לרכוש חלק זה מספק חלפים אחר, 

 ככל שניתן. 

חלקים , לאי חלפיםענבל תהא זכאית לדרוש מן המוסך הזוכה להחזיק במ .6.11.3

בהתאם לצרכיה לכלי הרכב לטיפולים שוטפים וחלקים נצרכים עקב בלאי טבעי 

: חלקים לטיפולים השאר ביןולשיקול דעתה הבלעדי. מלאי חלפים זה יכלול 

השוטפים )מסננים, שמן, מצתים ועוד( וכן חלקים נצרכים עקב בלאי טבעי 

 , רפידות בלם ועוד(. בלם )צלחות

 השירות או החלקיוודא שהספק או המקור האחר שדרכו רוכש את  מוסךה .6.11.4

יחזיק ברשותו רישיון סחר בחלפים בתוקף על שם העסק מטעם )עבודות חוץ( 

או רישיון יבוא חלפים במידה והספק הינו יבואן /משרד התחבורה הישראלי ו

 חלפים.

לפי  לתביעה יצרף המוסך, מכלל או חלק מספק חיצוני באמצעות רכב בתיקון .6.11.5

 גם  - מנוע החלפת של ובמקרה רכישה חשבונית דרישת מרכז התחזוקה בענבל

 .מכר שטר

מקצועית של המוסך לוודא ה ומאחריות עיםגור םאינודגש כי הסעיפים הנ"ל י .6.11.6

 לפי בוצע התיקוןכן שו תקין ושהינוהחלק מתאים לדגם הרכב או  המכללש

 .היצרן הוראות

 יצרן/יבואן אחריות במסגרת יקוניםת .6.12
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 היבואן/היצרן אחריות בתחום שהיא תקלה כל לתקן שלא מתחייב זוכה מוסך

 של האחריות בכתב כמפורט, הרכב של האחריות תקופת במשך ברכב שתתגלה

 בכתב ומראש. אחרת מורה בענבל התחזוקה מרכז אם אלא, היבואן/היצרן

בשל היותה במקרה שבו תורה המזמינה למוסך הזוכה שלא לתקן את התקלה 

תחת אחריות יצרן/יבואן, רשאית היא להורות לו לשנע את הרכב למוסך היבואן 

הקרוב ביותר אליו לצורך ביצוע התיקון )הלוך וחזור(. במקרה כזה ישולם למוסך 

 שעת עבודה בהתאם לתעריף שהוצע על ידו בהליך, כדלקמן: השינוע מחיר בעבור

 שעת עבודה אחת. -ק"מ   15ד המרחק למוסך היבואן הקרוב ביותר הנו ע

 שעתיים עבודה.   –ק"מ  15המרחק למוסך היבואן הקרוב ביותר עולה על 

 שאינם כלולים במסגרת אחריות יצרן/יבאן – שירותי תיקונים .6.13

, המוסך המטפל יפולים תקופתיים )זמן/ק״מ(  על פי הוראות יצרןט .6.13.1

 זמן או ק"מ. יידרש להנפיק מדבקה/תווית עם ציון מועד הטיפול הבא לפי

 יקונים, בדיקות וכיוונים ת .6.13.2

 יקונים, תיקוני נזק ו/או שבר ת .6.13.3

חזוקה ותיקון של אביזרים ומיתקונים מקוריים וכן מיתקונים ת .6.13.4

ואביזרים נוספים שהותקנו ברכב על ידי היבואן אם לפני או אחרי רכישת 

 הרכב;

 בטיחות מערכות, מיגון מערכות, מולטימדיה ,שמע מערכת יקוןת .6.13.5

 ;פאסיביות, מערכות עזר כגון מצלמות, חיישני נסיעה לאחור ועוד

 ;פרונט( ן)כיוו היגוי זוויות יקוןת .6.13.6

 ;דיקת חורףב .6.13.7

על פי תקנות , ביקורת בטיחות כנה לרישוי שנתי, ביצוע רישוי שנתיה .6.13.8

לרבות שינוע למוסך  וביצוע כל התיקונים הנדרשים משרד התחבורה

 שלבכפוף לאישור מראש  יבואן לצורך ביצוע תיקון האחריות יצרן/יבואן

 המזמינה

שינוע )הלוך וחזור( וביצוע רישוי שנתי )טסט(, ישולם למוסך מחיר שעת  .6.13.9

, בנוסף שבהצעת המחיר של המציע( בהתאם לתעריף 1עבודה אחת )

 .במכון הרישוי ישולם למוסך עבור תשלום אגרה לביצוע מבחן שנתי

עבור אופנועים, קטנועים וטרקטורונים ביצוע תיקוני תקרים והחלפת  .6.13.10

 צמיגים.

, המוסך יבצע בגמר התיקון ו/או הטיפול שבגינו נכנס הרכב למוסך  .6.13.11

למען הסר )בדיקה בטיחותית ברכב בהתאם להוראות משרד התחבורה 

ספק מובהר כי מתפקידו של המוסך הזוכה לוודא אם התיקון ו/או 

נכלל בגדר אחריות היבואן לפני ביצוע כל תיקון ו/או אינו הטיפול הנדרש 

נכלל באחריות היבואן  לא. במידה והתיקון ו/או הטיפול המבוקש (טיפול

 )במערכת הממוחשבת(על המוסך הזוכה לבקש מהמזמינה אישור בכתב 

מראש לביצוע התיקון ו/או הטיפול. בוצע תיקון ו/או טיפול שאינו נכלל ו
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באחריות היבואן ללא קבלת אישור בכתב כאמור, לא תשולם בגינו כל 

יודגש כי בכל מקרה לא יבוצע תיקון הכלול במסגרת אחריות  תמורה.

 מראש ובכתב. אלא אם מרכז התחזוקה בענבל מורה אחרתיצרן, /יבואן

ידי  -ת שתוטל על המוסך בעניין תחזוקת הרכבים עלכל מטלה אחר .6.13.12

 ענבל;

חלפים תקולים שהוסרו מהרכב, במסגרת תיקון, שאושר לתשלום על  .6.13.13

 ורה אחרת.ענבל תידי ענבל, יהיו שייכים לענבל ויימסרו לה, אלא אם כן 

כפי שנקבעה ע"י משרד תינתן אחריות הזוכה  באמצעות המוסך מכללים תיקוניל .6.14

ברשות מקבלי השירותים ו/או מי  הרכבאחריות זו תמשך כל עוד כלי . התחבורה

 וזאת גם אם נסתיימה תקופת ההסכם. מרשויותיה ו/או מי מטעמה

 על ולפקח לבקר מנת על תקופתי)מוסכים(  ספקים סקר לבצערשאית  תהיה בלנע .6.15

 וניתוח השירות איכות ניטור תוך המדינה לרכבי השירות במרכזי ניםהנית השירותים

בהשוואה לביצועי כלל  תימדדהשירות  מרכזהשירות של  איכות .השוטפות הפעילויות

 :שייבדקו העיקריים הנושאים להלן מרכזי השירות.

 .השירות למרכז רכב כניסת של ממוצעת לותע .6.15.1

 /טיפול. תיקון למטרת השירות במרכז רכב שהיית זמן מוצעמ .6.15.2

 .חלקים ריכתצ .6.15.3

 .הלקוחות רצון שביעותקר ס .6.15.4

 .םדעת שיקול פי על בקרהמדדי  הגורמים המקצועיים בענבל יוסיפו/יורידו*

 יקבע השירות מרכזי שאר מול בהשוואה משמעותית נמוכות יהיו הביקור ותוצאות במידה

, במידה ולא יחול שיפור שיפור כדורשות שהתגלו נקודות ןבאות נוספת לביקורת מועד

יסודית והמזמינה תהא רשאית להפסיק את יחשב הדבר הפרה  החוזרבתוצאות בביקור 

חוק החוזים )תרופות בשל הפרת ל ל 7ההתקשרות עם מרכז השירות בהתאם לסעיף 

 .1970-א”חוזה(, תשל

  השירותיםמתן זמינות  .6.16

זה. כמו כן  הליךוסך זוכה מתחייב לתת עדיפות לטיפול בכלי הרכב נשוא מ .6.16.1

ממועד הגעת  דקות 60בתוך לכל היותר בפועל ברכב/ים יחל מתחייב כי הטיפול 

 .הרכב/ים למוסך הזוכה

מזמן  דקות 30לתיקונים או טיפולים בתשלום, הנו עד  השירות למרכזמן מענה ז .6.16.2

להתחיל לעבוד  נדרש השירותהבקשה במערכת הממוחשבת, מעבר לזמן זה ,מרכז 

ובתנאי שהמוסך יתעד  על הרכב ללא צורך בקבלת אישור ממרכז התחזוקה בענבל

 .הצורך בתיקון באמצעות דוחות מחשב רלוונטיים ו/או תמונות את

, נדרש ביקור פיזי של ומעלה₪  0005,קונים או טיפולים בתשלום, בערך של ית .6.16.3

במרכז השירות, אלא אם מרכז התחזוקה   הטיפול או/ו התיקוןמפקח לאימות 

בענבל מורה אחרת וגם אז מרכז השירות )המוסך( יתעד את תהליך העבודה על 

 כרטיס העבודה שיאפשר בדיקה בדיעבד )דוחות דיאגנוסטיקה וצילומים(.
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שך שהיית הרכב במוסך לא יעלה על זמן התקן שבשעתון היצרן לביצוע הפעולה מ .6.16.4

 ענבלכפול שלוש. במקרה של שהייה ארוכה יותר,  בגינה נכנס הרכב למוסך

 על"( הרכב החלופישכור רכב חלופי מסוג הרכב השוהה במוסך )להלן: "לרשאית 

. השהייה החורגת מהקצוב בסעיף זהמשך כל תקופת ל, וזאת המוסךחשבון 

חלופי מהתמורה הלקזז את עלות  השכרת הרכב  ענבל איתרשבמקרה זה תהא 

 שעמו תתקשר ענבל בהסכם ההתקשרות.  המוסךלה יהיה זכאי 

 עבודות חוץ .6.17

 מכון הדורשת בדיקה וכל וכו' ,אחורי ציר בדיקת פרונט, כיוון :כגון חוץ עבודות

 .מתאימות רישוי תותעוד יבעל במקומות ורק אך יבוצעו מוסמך,

  מתן השירותים המבוקשים על ידי המוסך הזוכה ו/או קבלן משנה .6.18

 במקרים רק .ישיר באופן בעצמו שלא השירותים לספק  רשאי המציע אין ככלל,

 התקשרות באמצעות  אלא ישיר באופן השירות את לספק יכול אינו המוסך בהם

 רק כאמור השירות את יספק ,"(משנה קבלן " )ולהלן: אחר  מוסך עם משנה

 שתפרסם והנחיות תנאים ובהתקיים המזמינה, של בכתב  אישור קבלת לאחר

 לעת. מעת המזמינה

 וויתור משום הזוכה המציע מטעם המשנה קבלן את המזמינה אישור בעצם אין .6.18.1

 המזמינה. כלפי הזוכה המציע של אחריות ו/או עילה ו/או טענה בכל גריעה ו/או

 באחריות ונושא בעצמו השירות את שנתן כמי המציע ייחשב כאמור, מקרה בכל

 טיפול וכל אחר באמצעות בפועל בוצע אם גם שניתן, השירות בגין המלאה

  עצמו. הזוכה המציע על החלים ובזמנים בתנאים יהיה המשנה קבלן באמצעות

 כי: מובהר .6.18.2

 קבלן ידי על נספחיו על זה הסכם עפ"י התחייבות כלהפרת  .6.18.2.1

 ולמציע הזוכה המציע כלפי והסעדים האחריות מלוא את תחיל משנהה

 זה. בעניין טענה כל תעמוד לא הזוכה

 חוזה הצגת הכוללת בכתב, זוכה ממציע לדרוש רשאית המזמינה .6.18.2.2

 המשנה קבלן ורישיונות ההתאגדות מסמכי בניהם, ההתקשרות

 .המשנה קבלן את תאשר לא או תאשר והמזמינה

 הזוכה המוסך שיספק השירותיםמ חלק באספקת אין כי מובהר .6.18.2.3

הזוכה על פי  מציע, כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן המשנה באמצעות

ובכל מקרה האחריות במלואה הינה על  הסכם זה ובהתאם לכל דין

 המציע הזוכה.

 פי על לענבל השירותים מתן לצורך  כי מודגש, ספק הסרלמען  .6.18.2.4

 מוסכים עם להתקשר רשאי אינו  הזוכה המוסך נספחיה, על זו הזמנה

 התחבורה. משרד מורשי שאינם

 להתקשרות להסכים שלא הזכות לעצמה שומרת המזמינה .6.18.2.5

 ליתן חובה ו/או צורך כל ללא וזאת מטעמו המשנה קבלן עם המציע

 זו הזמנה לפי התחייבויותיו בכלל לעמוד מחויב יהיה והמציע לכך הסבר

   נספחיה. על
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 לעשות הזוכה למציע המזמינה אישרה לא ספק, הסר למען .6.18.2.6

 באחר, המשנה קבלן את  להחליף ממנו ביקשה או משנהה קבלןב שימוש

, על כל מהמוסך אחריות גריעת משום בכך אין ,שהיא סיבה מכל

 המשתמע מכך.

  המשנה קבלןל המזמינה תשלום ואי קיזוז אי .6.18.3

המזמינה והתשלום ת אמלא יקבל כל תשלום  קבלן המשנה .6.18.3.1

 יתבצע על ידי המציע בלבד.  קבלן המשנהל

והמזמינה אין ולא יהיו קיימים כל יחסים  קבלן המשנהבין  .6.18.3.2

 משפטיים. 

, משום את קבלן המשנהאין בעצם העובדה כי ענבל אישרה  .6.18.3.3

 גריעה מאחריות המציע, לרבות קנסות, זמנים וכל התחייבות אחרת. 

ענבל תהיה רשאית להוציא מעת לעת הבהרות/הנחיות למוסכים בתחום  .6.19

מרכזי השירות יחוייבו לפעול בהתאם  ,המקצועי, תהליכי עבודה, מדדים ועדכונים

 להבהרות/הנחיות הללו.

 מחשוב דרישות .6.20

בכל תקופת ההתקשרות בפועל את אחת ממערכות  ויתחזקהמציע יחזיק, יפעיל  .6.20.1

המחשוב כמפורט להלן, הכל על פי הנחיות המזמינה בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי ובכפוף לצרכיה;

 4gbכרון של לפחות ומינימום זי i5עם מעבד   PCמחשב  .6.20.1.1

  sp1 \ win10 כולל   WIN7 32/64 BITמערכת הפעלה  .6.20.1.2

 .crome -ו Internet Explorer 11דפדפן אינטרנט:  .6.20.1.3

 תוכנת אנטי וירוס מותקנת ומעודכנת באופן שוטף; .6.20.1.4

ולאפשר   ,VMware vdi  client ,ActiveX, JAVA,  אפשרות להרצת  .6.20.1.5

Pop-Up ;מול אתר האינטרנט והמערכת של ענבל 

למערכת המחשוב של ענבל דרך האינטרנט וזאת על פי הנחיות חיבור  .6.20.1.6

 ענבל בלבד.

  MB 15/1  חיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי של  .6.20.1.7

אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התקנת תוכנות השתלטות דרך  .6.20.1.8

הכל על פי הנחיות ענבל או אחרות שוות ערך,  teamviewerכגון  האינטרנט

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

 עצמו המחשוב לרבות הנדרשות המחשוב תשתיות כל עלות כי בזאת, מובהר .6.20.2

המערכת הממוחשבת לרבות חומרה, רישיונות למערכת הפעלה,  עם עבודה לצורכי

אנטי וירוס, סורק ותקשורת שוטפת לספקים )בזק וכו'( יהיו על חשבון הספק 

 בלבד.

שתמצא שהדבר נדרש , על פי שיקול דעתה וככל כן מובהר כי ענבל תהא רשאית  .6.20.3
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, לשנות ו/או לעדכן את לצורך מתן השירותים, להורות לספק עמו תתקשר

מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת שתהיינה תואמות שדרוגים במערכת 

הממוחשבת )כהגדרתה להלן(, במידה שיהיו. שינוי ו/או עדכון כאמור ייעשה על 

 חשבון הספק בלבד.

אית, על פי שיקול דעתה וככל שתמצא שהדבר נדרש, כן מובהר כי ענבל תהא רש  .6.20.4

להורות לספק שקשרי העבודה השוטפים עמה יתבצעו באמצעות מערכת מידע 

שתסופק על ידי ענבל )להלן:  INTERNET EXPLORERממוחשבת מבוססת 

 הדברים את ענבל "המערכת הממוחשבת"(, שתאפשר בין היתר, בכפוף להחלטת

  הבאים:

הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים  כל קבלת .6.20.4.1

 להם התחייב הספק. 

הזנת בקשות, הערכות סיכון וכל עדכון שוטף אחר הנדרש במהלך  .6.20.4.2

 הטיפול בתיק התביעה.

 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . .6.20.4.3

עבודה המבוססת על מק"טים ושעתונים )שישלפו  הזנת תכנית .6.20.4.4

ת( לצורך קבלת אישור לביצוע עבודה והתחשבנות, הזנת נתוני מהמערכ

מד אוץ, סיווג מוקדי נזק וכל עדכון שוטף אחר הנדרש במהלך הטיפול 

 בתביעה בהתאם לדרישות ענבל.

כל המסמכים הנלווים הנדרשים וצירוף תמונות הרכב לפני סריקת  .6.20.4.5

 ואחרי תיקון בהתאם לדרישות ענבל .

 אצלו, המצויותש מהספק לשדרג את מערכות המחשוב שמורה הזכות לדרו לענבל .6.20.5

 מיום ימים 10 בתוך הנדרש, למינימום לפחות ישדרגן, והספק הספק של חשבונו על

 זו. דרישה

 השירותים היקף את להגדיל ו/או להקטין הזכות שלא לקבל, .6.21

 את  להרחיב או לצמצם הזוכה, מהמציע שירותים לקבל שלא הזכות שמורה לענבל .6.21.1

 שיקול ולפי לצרכיה בכפוף והכל הזוכה מהמציע המבוקשים השירותים היקף

 מקבלי היקף הגדלת עקב בין צורך, בכך שיהיה ככל כי ,מובהר .הבלעדי דעתה

 מכל אם ובין היחידות אצל הרכב כלי במצבת שינויים עקב אם בין השירותים,

 רשאית, תהיה ענבל – והיקפם השירותים מגוון הגדלת תצדיק אשר אחרת סיבה

  המוחלט. דעתה שיקול פי על כן, לעשות מחויבת לא ךא

 ואין כלשהו מינימאלי בהיקף שירותים להזמנת מחויבת אינה המזמינה כי יודגש .6.21.2

 הזמנת של היקף כל להבטיח כדי ההתקשרות הסכם על בחתימה או זה במכרז

  ענבל. ע"י שירותים

על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או  זה 6בסעיף  אמורה .6.22

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

 התמורה .7
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תמורת ביצוע השירותים המבוקשים ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של הספק כלפי  7.1

אותה הגיש במסגרת ענבל תשלם ענבל לספק תמורה כמפורט בהצעת המחיר החתומה 

 ."(התמורהלהסכם )להלן: " א'נספח והמצורפת כ המכרז

התמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה, ופרט  7.2

לכך לא יהיה הספק זכאי לכל תמורה נוספת. התמורה כוללת בתוכה את כלל הוצאותיו 

והספק לא יהיה זכאי מכל מין וסוג שהוא, הן ישירות והן עקיפות, האפשריות של הספק 

לקבל כל תשלום או הטבה אחרת ו/או נוספת בשל ביצוע השירותים המבוקשים, לרבות 

או של צד ג', טלפון, דואר, צילומים,  -תשלומים בעד הוצאות נסיעה, מוצר ו/או שירות ל

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

 ו/או דרישה בעניין זה.

יהיו צמודים לשינויי במדד בין המדד  בהצעת המחירהמחירים לשעת עבודה המפורטים  7.3

חודשים לאחר מכן. המדד היסודי הוא  24, ומדי 01.01.2024היסודי למדד הידוע ביום 

 .01.07.2021המדד הידוע לתאריך 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המונח "מדד" משמעו  7.4

המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר, 

 ."או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

 מיום אישור החשבון בענבל.  30תשלום התמורה יהא שוטף +  7.5

את הקבוע בנספחי המחירים. כל עיכוב בתשלום יגיש את החשבוניות כשהן תואמות הספק  7.6

הנגרם מאי התאמה לקבוע בנספחי המחירים, לא יהיה בו כדי לחייב את ענבל לפצות את 

לקבלת תשלומים בגין התייקרות, ולא תהיה  הספקספק על כך, לרבות העדר זכות של ה

 לספק כל טענה בקשר לכך. 

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  7.7

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

 ניכוי במקור .8

הספק ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי 

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה אישור מס הכנסהן: "במקור או פטור הימנו )להל

תקפים מעת לעת עד לתום תקופת ההסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם 

תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או 

 .כום כסף שהיא חייבת בתשלומם לספקמכל ס

 ו ועובדיומעמד הספק, צוות .9

מובהר ומוסכם בזאת, כי בביצוע כל השירותים המבוקשים על פי הסכם זה יהא ויפעל  9.1

הספק כקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין הספק וצוותו לענבל יחסי 

עובד ומעביד בגין הסכם זה, הנספחים לו והצעת הספק ו/או בגין כל קשר הקיים בניהם. 

בל תהא פטורה מכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעים מיחסי הספק מצהיר בזאת כי ענ
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עובד ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי 

 מעביד.-עובד

הספק יישא וישלם עבור עצמו, צוותו ועובדיו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל  9.2

ל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכ

ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב מתן השירותים  ו/או עקב 

 קבלת תמורה בגינן.

הספק יישא במלוא שכרם של צוותו ועובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו ובכל התשלומים  9.3

ליהם על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים ע

בזה כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן בכל תשלום ו/או החל עליהם על פי כל 

דין. על אף האמור לעיל ובמידה ותחויב ענבל בתשלום כלשהו לספק לרבות צוותו ועובדיו 

ר לה הספק וישפה אותה ו/או לכל אדם אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק, יחזי

שיפוי מלא וללא כל סייג מיד עם דרישת התשלום בגין ככל הסכומים שהיה על ענבל לשלם 

 (."ההחזר"בקשר עם עניין זה )להלן: 

ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע לספק בגין  9.4

 השירותים שיינתנו על ידו כאמור בהסכם זה.

יה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע הספק בלבד יה 9.5

ממנו על פי כל דין לצוותו, עובדיו, קבלן המשנה ו/או כל הקשור אליו, במישרין ו/או 

בעקיפין ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים ו/או כתוצאה מהם והוא מתחייב 

לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה הראשונה,  בזאת התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית,

שיפוי מלא בגין כל תביעה ו/או דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו 

 מעביד ו/או כל עניין אחר.  -בעניין זה ו/או בעניין יחסי עובד

ענבל תהא רשאית להורות לספק על הרחקה, באופן מידי, ממתן שירותים נשוא הסכם זה,  9.6

המספקים את השירותים, בכל עת ועל פי שיקול  הספקל כל אחד מאנשי צוות העבודה של ש

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ענבל תהא רשאית להורות הספקדעתה הבלעדי, ומבלי 

לספק על הרחקה כאמור במקרים בהם לאיש הצוות יש עבר פלילי ו/או שהוא נמצא 

טרתית, ושלדעת ענבל, לפי שיקול דעתה בעיצומו של הליך פלילי, לרבות חקירה מש

 .הבלעדי, יש בכך כדי למנוע ממנו מהיות מעורב במתן השירותים נשוא הסכם זה

או מי הספק , להדריך או להכווין את אין לראות בכל זכות הניתנת לענבל או לנציגה לפקח 9.7

ואין בהם מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכם זה במלואו 

 .כדי להקם מערכת יחסים של עובד מעביד

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  9.8

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

 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים .10

הספק מתחייב לשמור על סודיות וכן באחריותו כי צוותו ועובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף  10.1

"( ישמרו בקפדנות על עובדיוו/או שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "
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סודיות בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ומסמכים אשר 

וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי ענבל ובין שהוכנו על ידי  ייחשף להם, לרבות העתקים

הספק ו/או עובדיו כהגדרתם בהזמנה ולעיל, וכן לשמור על סודיות כל ידיעה ומידע שהגיעו 

אליהם עקב ובקשר עם ביצוע הסכם זה ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור 

ו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאדם שלא הוסמך כקבלן על ידי ענבל ולא יעש

 (. "המידע"לאחריה )להלן: 

הספק מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז',  10.2

 .1977 -סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

, באישור בכתב ומראש הספק יחתים את צוותו, עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיק 10.3

  של ענבל, לביצוע המטלות על פי הסכם זה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה.

מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ינקוט הספק בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  10.4

ומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר למתן השירותים המבוקשים וכדי 

ן בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת. כן יציית הספק לכל דרישה של ענבל למנוע עיו

בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי 

 למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך הספק לענבל מיד עם קרות האירוע.

ם ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, הספק מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיו 10.5

החומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב הספק 

למחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי 

ול ידע ענבל ימצא העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע שירותי הייעוץ לניה

 כאמור בהסכם זה על כל נספחיו.

הספק מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה  10.6

בחובותיו שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו הוא עשוי 

סוקו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידו או עי

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייניו, ענייניו 

של קרוביו או של גוף שהספק או קרוב שלו חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף 

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

עה, וכן גם ענינו של לקוח, שהספק או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עמו בזכות הצב

 (."עניין אחר"או בפיקוחו, מיצגים/מייעצים/ספקים )להלן: 

בכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע לספק על ניגוד עניינים קיים או  10.7

ת מתן השירותים לענבל לבין שהוא עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו או עיסוקו במסגר

 עניין אחר שלו או עניין של קרוביו או עניין של גוף שהוא או קרוביו חברים בו.

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  10.8

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

 סייבראבטחת מידע והגנת  .11
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יישם את ספק ה 2017 -לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 15בהתאם לתקנה 

 ההזמנה.' למסמכי דדרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט בנספח 

 אחריות לנזקים .12

)יכונו להלן  , פגיעה, הפסד ו/או אובדן, ישיר או עקיףהספק יישא באחריות מלאה לכל נזק 12.1

לרכוש לענבל ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או יגרם אשר "( נזקביחד ולחוד: "

לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל ו/או 

אדם ו/או גוף הקשורים עימו במישרין או בעקיפין, עקב ו/או בקשר עם ביצוע השירותים 

 המבוקשים. 

ישי, דמי נזק ו/או פיצוי מלא על כל נזק ו/או אבדן,  כאמור ישלם לענבל או לצד של הספק 12.2

 לעיל, כתוצאה מביצוע העבודות וכל הקשור בהן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ויגרמו לענבל ו/או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות  12.3

ר, או ממחדל כאמו מהספק, צוותו, עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו

לרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב הספק לשפות את ענבל, מיד 

 עם דרישתה, במלוא הסכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.

ענבל, עובדיה והבאים מכוחה לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג  12.4

 .שבא מכוחו עקב קיום הסכם זהשייגרם לספק ו/או לעובדיו ו/או לכל מי 

על הספק יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל  12.5

במקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, והספק מתחייב 

 להחזיר לענבל וכל הוצאה שהוצאה על ידי ענבל לפי סעיף זה, מיד עם דרישתה, בתוספת

 ריבית בשיעור המקסימלי שיותר על פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים. 

באחריות להוצאות בגין  האובדן ו/או הנזק שנגרם לכלי  אייש הספקבנוסף לאמור לעיל,  12.6

, או בעת נסיעת מבחן, אף הספקרכב מסיבה כלשהי בתקופת הימצאו באזור העבודה של 

  מסיבות שאינן תלויות בספק.אם האבדן ו/או הנזק נגרם 

מתחייב לשפות את ענבל  הספקמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מכל דין,  12.7

, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תביעה שתוגש נגד ענבל בשל אובדן, פגיעה או מידיבאופן 

ירות נזק או הפסד שבאחריות ספק מכרז המסגרת כמפורט לעיל, וכן בגין כל ההוצאות הסב

שענבל נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

ענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד שענבל הודיעה 

 לספק בהקדם על קבלת תביעה ואפשרה לו להתגונן בפניה. 

וכן בנטילת ייצוג משפטי כלפי מי מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית,  הספק 12.8

מעובדיו, ו/או הפועלים בשמו, או מטעמו או לכל צד שלישי )"הניזוק"( לכל פגיעה ו/או נזק 

גוף שנעשו תוך כדי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, אף אם תהיה להם עילת תביעה נגד 

 ענבל. 

ת ייצוג משפטי מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות מלאה ובלעדית וכן בנטיל הספק 12.9

כלפי הניזוק והמוסד לביטוח לאומי, באם הפגיעה בו הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד 

 לביטוח לאומי.
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האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  12.10

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

 ביטוח  .13

ענבל חברה  לטובתו ולטובת בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים מתחייב לרכושהספק  .13.1

 האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את מ כשהם כוללים"לביטוח בע

 :להלן מהמצוין יפחתו וסכומי הביטוח לא

 ביטוח חבות המעבידים  13.1.1

 חבות המעבידיםיבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח המציע   .13.1.1.1

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

לעובד, למקרה ולתקופת ₪  20,000,000 -בול האחריות לא יפחת מסךג .13.1.1.2

 )שנה(.  הביטוח 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה  .13.1.1.3

 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

מ היה ונטען לעניין "וח בעיורחב לשפות את ענבל חברה לביט הביטוח .13.1.1.4

מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד ודה/מחלת עבקרות תאונת 

 , קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.המציעכלשהם כלפי מי מעובדי 

 ביטוח אחריות מוסכים 13.1.2

השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל נותן  .13.1.2.1

בביטוח אחריות מוסכים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, 

 הכולל:  

 אחריות כלפי צד שלישי; .13.1.2.1.1

 אחריות לכלי הרכב במוסך; .13.1.2.1.2

 אחריות לשרות, טיפול ותיקון.                      .13.1.2.1.3

 )שנה(. הביטוח ולתקופת למקרה 1,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול .13.1.2.2

  ;Cross  Liabilityצולבת  אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .13.1.2.3

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות  .13.1.2.4

 של  קבלנים, קבלני  משנה ועובדיהם;                                     

ברה לביטוח בע"מ ככל הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל ח .13.1.2.5

 שייחשבו  אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

 רכב   ביטוחי 13.1.3

וצד  נזק עצמי - יבוטחו בביטוח חובה, רכושחליפיים הניתנים מהספק רכב כלי 

 . שלישי כמקובל

 כללי 13.1.4

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

, ענבל חברה לביטוח בע"מ: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .13.1.4.1

                                  .כמפורט לעיל השיפוי בכפוף להרחבי
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 להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .13.1.4.2

 במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך ניתנה על אם, אלא תוקף כל

 .מ"בע לביטוח חברה לחשב ענבל רשום

 כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .13.1.4.3

 אדם לטובת יחול לא ובלבד שהוויתור, ועובדיה ענבל חברה לביטוח בע"מ

                                                                                                                                        .מתוך כוונת זדון לנזק  שגרם

 הפוליסה עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי המציע  .13.1.4.4

 ות.הפוליס תנאי פי על המבוטח על החובות המוטלות כל ולמילוי

                                    המציע. על בלעדית תחולנה בפוליסה הנקובות העצמיות השתתפויותה .13.1.4.5

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסת סעיף כל .13.1.4.6

, ענבל חברה לביטוח בע"מ כלפי יופעל לא אחר ביטוח כאשר קיים, המבטח

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא ראשוני המזכה ביטוח בחזקת הינו והביטוח

                                        חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות. .13.1.4.7

וכל עוד  ענבל חברה לביטוח בע"ממתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  המציע  .13.2

כי פוליסות הביטוח מתחייב  המציע להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. אחריותו קיימת, 

 .בתוקף, ענבל חברה לביטוח בע"מעם  הסכם, כל עוד התקופת ביטוחמדי  על ידו תחודשנה

העתקי בכל עת את  המציע משומרת לעצמה את הזכות לקבל  ,ענבל חברה לביטוח בע"מ .13.3

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות , במלואן או בחלקן פוליסותה

בסעיפי בנספח זה ו/או מכל סיבה אחרת,  המציע נת שתוכל לבחון את עמידת ו/או על מ

יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה.  המציע ו

 ם את הפוליסותלבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאי מתחייב המציע 

 . לעיל.13.1סעיף ו על פי הוראות להתחייבויותי

לעריכת הבדיקה ולדרישת  ענבל חברה לביטוח בע"מ י זכות כ מצהיר ומתחייב מציע ה .13.4

כל  העל מי מטעמ או ענבל חברה לביטוח בע"מהשינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

כאמור, טיבם, היקפם  אישורי הביטוח /ת הביטוחוחובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס

לפי  המציע חובה שהיא המוטלת על  די לגרוע מכלותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כ

 ובין אם לאו. נבדקוובין אם לאו, בין אם התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם ההסכם

זה, גבולות האחריות ותנאי  בסעיףהסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים  למען .13.5

ענבל אישור ואין בהם משום המציע הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על 

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

רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף   לסיכונים

 הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.
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על פי דין ועל  והחלה עלי מכל חובה המציע אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .13.6

סעד  על כל זכות או ענבל חברה לביטוח בע"מואין לפרש את האמור כוויתור של הסכם ה פי

 זה.והסכם  מכרז דין ועל פיכל המוקנים לה על פי 

 זה.המכרז והסכם של יסודית זה מהווה הפרה  נספחאי עמידה בתנאי  .13.7

 איסור העברת ו/או הסבת ההסכם על ידי הספק .14

אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, ו/או להעביר ו/או למסור ו/או הספק  .14.1

לשעבד כל זכות או חובה הנובעים מהסכם זה לכל גורם שהוא, בין בתמורה ובין שלא 

 בתמורה, אלא בהסכמת ענבל בלבד, אשר תינתן מראש ובכתב. 

לא צורך בקבלת אישור ענבל תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחיוביה על פי הסכם זה ל .14.2

 על פי הסכם זה. הספק, ובלבד שהמחאה כאמור לא תפגע בזכויות ספק הספק

מכל  הספקאין בהסכמת ענבל לפי הסעיף לעיל ובהסבת ההסכם כאמור כדי לשחרר את  .14.3

ימשיך להיות אחראי  והספקאחריות או חובה החלה עליו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, 

 לקיום המלא והשלם של כל ההתחייבויות לפי הסכם זה. 

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  .14.4

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

 קיזוז, ניכוי ועכבון .15

אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין, רשאית ענבל  מבלי לגרוע מזכויות ענבל לכל סעד  .15.1

לקזז ו/או לעכב אצלה תשלומים אשר יגיעו לספק ממנה או כל סכום מהם כנגד סכומים 

 .הספקאשר יגיעו לענבל מאת 

, בין ספקהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק לענבל על ידי  .15.2

זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק את  במישרין ובין בעקיפין, תהיה לענבל

 כל הסכומים שענבל עלולה לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתה של ענבל.

מובהר בזאת, כי לספק לא תהיינה כל זכויות עכבון ו/או קיזוז, והוא לא יהיה רשאי, בכל  .15.3

כלי רכב שנמסר מקרה, לרבות במקרה של מחלוקת כספית עם ענבל, לעכב תחת ידיו כל 

 לטיפולו לפי הסכם זה.

הגיש, אם  המחיר  ספקהענבל רשאית לנכות כל סכום, או חלק ממנו, הרשום בחשבוניות ש .15.4

 אינו לפי תנאי הסכם זה.

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  .15.5

 דית של ההסכם.ממנו, על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסו

 תרופות .16

בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, ולא תיקן את ההפרה תוך   הספקלא עמד  .16.1

ימים מקבלת התראה בכתב מן ענבל, רשאית ענבל לפי שיקול דעתה להפסיק את ביצוע  7

העבודה או כל חלק מהן ללא כל התראה נוספת, או לבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע 
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כן רשאית ענבל לראות את -פי כל דין. כמו-מזכות ענבל לפיצוי הנאמר בהסכם זה או על

  .ספקההחוזה בתוקף ולעשות את העבודות בעצמה, או באמצעות אחר, על חשבון 

את ההסכם הפרה יסודית, תהיה ענבל רשאית להפסיק את ביצוע ההסכם ללא  הספקהפר  .16.2

בלי לגרוע מזכות ענבל לפיצוי הנאמר כל התראה מראש, ולבטל את ההסכם, וזאת מ

פי כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל איחור -בהסכם זה או על

 בלוח הזמנים הקבוע לפי הסכם זה ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, כולן, או  הספקנוכח  .16.3

ן, מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדים שנקבעו בהסכם זה, יודיע על כך מקצת

כאמור, רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה  הספקמיד בעל פה ובכתב לנציג ענבל. הודיע 

הבלעדי, להורות לספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם או להפסיק את ביצוע ההסכם 

 או כל חלק ממנו. 

, כאמור לעיל, אין בה כדי לפטור את הספקהפסקת העבודות על ידי  החלטת ענבל בדבר .16.4

 ממסירת אותו חלק של העבודה שבוצע על ידו לידי ענבל, מיד עם הצגת דרישה כזו. הספק

פי הסכם זה או על פי כל -אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות ענבל לכל סעד אחר על .16.5

 דין בגין ההפרה.

 התרופות מצטברות .17

התרופות לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשתה ענבל בהסכם זה לעשות 

, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את הספקבתגובה להפרת ההסכם בידי 

 פי כל דין.-זכותה של ענבל לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או על

 אחריות ופטור מאחריות .18

אין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה מוסכם בזה כי לספק 

והספק מוותר בזאת במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתו ו/או 

 עובדיו בביצוע התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם.

 הפסקה, ביטול או סיום ההסכם .19

תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם הספק, וזאת בכל  ענבל בלבד .19.1

 עת שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול ההסכם ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה לספק מראש  .19.2

 דעה. ימים לאחר מתן ההו 10ובכתב ויכנסו לתוקף 

לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש  19.2למרות האמור בסעיף  .19.3

בו לגרום נזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו 

 ו/או מי מטעמו, יביא לסיום ההסכם במועד בו תקבע ענבל.

הספק מתחייב לספק את השירותים המבוקשים באמצעות הכלים, המקום, המיקום, כח  .19.4

ידו למתן השירותים המבוקשים. -האדם, התעודות והאישורים )בתוקף( אשר הוצעו על
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ימים מיום הידיעה על שינוי זה  3הספק מתחייב להודיע לענבל על כל שינוי כאמור בתוך 

 ו/או על הצפי לשינוי זה. 

ובות הספק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה, בוטל או הופסק ההסכם כאמור לעיל, בכפוף לח .19.5

תשלם ענבל לספק בעד אותו חלק מהשירותים המבוקשים שבוצעו על ידו עד לביטול ו/או 

הפסקת ההסכם וזה יחשב לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה 

 לספק על פי הסכם זה ו/או בקשר אליו.

ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהסכם זה וסיימה או ביטלה  השתמשה .19.6

את ההסכם )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה לספק 

עילת תביעה כלשהי נגד ענבל, והספק לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום 

הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין או 

אותו חלק מהשירותים שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ההסכם, 

 הכל לפי המקרה.

מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי הסכם זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד  .19.7

ע השירותים המבוקשים מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצו

 לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בתוכניות ובמסמכים השונים שנעשו על ידי הספק. 

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי הסכם זה  .19.8

ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק 

מען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי הזכויות המוקנות לספק מהן. ל

 על פי הסכם זה, לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק.

ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם  .19.9

 זה בכל עת וללא הסכמת הספק. 

יך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או כל מידע, מסמך, נייר, הל .19.10

בעקיפין לשירותים המבוקשים נשוא הסכם זה, יהיו שייכים במלואם לענבל ולה בלבד. 

 במסגרת זו הספק מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת זמן. 

 שונות .20

זכויותיה על פי הסכם במקרה שענבל לא תשתמש במקרה מסוים, או במקרים מסוימים, ב .20.1

זה לא יחשב הדבר כוויתור ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים 

 שיקרו לאחר מכן.

מבלי לגרוע מזכויות ענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל, במתן זכות  .20.2

או על פי הסכם זה שימוע לספק, לקזז כנגד כל סכום שהספק חייב ו/או יהיה חייב לה ו/

 ו/או על פי כל דין, כל סכום אשר יגיע לו מענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 שמירה על הוראות החוק .21

 העבודות.הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לביצוע  .21.1
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הספק מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת בנוגע לכל תביעה ו/או   .21.2

דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את ענבל מכל תביעה ו/או דרישה 

 כאמור בין אם הפרת הוראת דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה ע"י אחר מטעמו.

כל  ו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרתהאמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנ .21.3

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

 משלוח הודעות .22

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין במבוא להסכם זה לעיל תחשב 

סרה למשלוח שעות מעת שנמ 72כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 סמכות שיפוט .23

הסמכות המקומית בכל הקשור והנוגע להסכם זה הינה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור 

 יפו בלבד.-אביב-המרכז ו/או תל
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