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נספח ב' – ההסכם ההתקשרות
הסכם התקשרות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב של מדינת ישראל
וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ
שנערך ונחתם בקריית שדה התעופה ביום _____ ,חודש ________ ,שנה __________
ב י ן:

ענבל חברה לביטוח בע"מ
מרחוב ערבה
קריית שדה התעופה
ת.ד282 .
נתב"ג 7015103
(להלן" :ענבל"" ,החברה")

לבין:

______________
ח.פ/.עוסק מורשה________________ :
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס':
דוא"ל:
(להלן" :המוסך"" ,הספק")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת הליך הצטרפות לרשימת מציעים שמספרו
 ,23/2021והספק הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת המכרזים
של ענבל.

והואיל

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים
ויחסיהם המשפטיים בקשר למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב
של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל
חברה לביטוח בע"מ;

והואיל

והספק הגיש הצעה לענבל למתן השירותים המבוקשים ,כמפורט בהצעת הספק המצורפת
להסכם זה כ נספח א';

והואיל

והספק הנו מוסך מורשה לתיקון כלי רכב מטעם משרד התחבורה;

והואיל

והספק הנו מוסך מורשה מטעם היבואן;

והואיל

והספק מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי ההליך ,כי יש בידו את כל האמצעים ליתן את
השירותים המבוקשים ,והוא בעל רקע מקצועי ,ידע ,ניסיון ,כישורים ,כוח אדם ומומחיות
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הדרושים על מנת לבצע את השירותים המבוקשים ואת כל התחייבויות לפי הסכם זה ועל
פי ההזמנה על נספחיה ,בהיקף הנדרש על ידי ענבל והדין וברמה המקצועית הגבוהה
ביותר;
והואיל
והואיל

וענבל על סמך ,בין היתר ,הצהרותיו של הספק כאמור במסמכי ההזמנה ,בחרה בו לבצע
עבורה ,כקבלן עצמאי ,את השירותים המפורטים בהזמנה על נספחיה ובהסכם זה;
והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן
השירותים המפורטים בהזמנה על נספחיה ובהסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
 .1כללי
 1.1הנספחים והמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.2הכותרות בהסכם זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעניין פרשנותו.
 1.3בכל מקום בו יופיע המונח "ההסכם" הכוונה להסכם זה (ולהיפך) על כל נספחיו לרבות
ההזמנה על נספחיה והצעת הספק במלואה ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו
בכפיפה אחת עם יתר תנאיו.
 1.4בכל מקום בו מופיעים המינוחים "הזמנה"" ,הסכם"" ,הליך"" ,רשימה"" ,הצעה"" ,הצעת
הספק" ומסמכיהם ,הכוונה לכלל המסמכים כאמור בסעיף זה על כלל נספחיהם.
 1.5בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי ההליך ,יגבור הסעיף המיטיב עם
ענבל.
 1.6בכל מקום בו ישנה התייחסות למתן השירותים המבוקשים לענבל ,מובהר בזאת כי
המדובר הוא במתן השירותים המבוקשים גם ליחידות המכוסות בענבל לרבות מנהל הרכב
הממשלתי ,משטרת ישראל ושב"ס ,חברות ממשלתיות ו/או כל גורם אחר שענבל תאות
לתת לו את השירותים כמפורט במסגרת הסכם זה ,בין אם מכוסות בענבל ובין אם לאו
(ולהלן" :היחידות המכוסות"" ,היחידות").
 .2הגדרות ונספחים
 2.1בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

ענבל  /המזמינה
ההזמנה  /מסמכי
ההליך
המציע/המוסך/
הספק
הליך הרכש
ועדת מכרזים

ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי
הממשלה.
מסמכי הליך  23/2021זו על כל נספחיו.
מציע שהצעתו עמדה בתנאי הסף ,קיבל הודעת הצטרפות
במסגרת הליך זה וענבל חתמה עמם על ההסכם התקשרות
למתן השירותים המבוקשים.
הליך שיפורסם מעת לעת על ידי מנהל הרכב הממשלתי לרכישת
כלי רכש חדשים בשקלול מחירון ענבל.
ועדת המכרזים של ענבל.

הליך מס'  - 23/2021רשימת מציעים למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים עבור כלי הרכב של מדינת
ישראל וגופים נוספים
דצמבר2021

מנהל הרכב
הממשלתי

מכרזי הרכש
יבואן הרכב
השירותים
המבוקשים
מקבלי השירותים/
היחידות
כלי הרכב
המערכת הממוחשבת
בקר ענבל
המפקח הטכני
אביזרים
חלק מעטפת
חלק מעטפת רגיל
חלק מעטפת גדול
חלק מעטפת קטן
(שאינו חלק מעטפת
רגיל)
תיקון חוזר

נזק תוצאתי

שעתון לתיקון נזקי
תאונות דרכים
המציעים שיצורפו
לרשימת המציעים
המציעים הזוכים
במסגרת ההליכים
אחראי/ת על ביצוע
הסכם ההתקשרות
מטעם ענבל

יחידה בחטיבת נכסים ,רכש ולוגיסטיקה שבאגף החשב הכללי
במשרד האוצר שתפקידה אספקת שירותי רכב לכל משרדי
הממשלה ויחידות הסמך שלהם וכן פיקוח על אופן השימוש
במשאבים אלה ,לרבות באמצעות קביעת הוראות ביצוע
ואכיפה.
המכרזים אשר יפורסמו על ידי מנהל הרכב.
מורשה מטעם משרד התחבורה במדינת ישראל לייבא כלי
הרכב.
מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציעים הזוכים והכל
כמפורט במסמכי ההליך ובהסכם זה.
מנהל הרכב הממשלתי ,משטרת ישראל ,שב"ס ויחידות
ביטחוניות ,חברות ממשלתיות ו/או כל גורם אחר שענבל תיאות
לתת לו את השירותים כמפורט במסגרת הזמנה זו על נספחיה.
כלי הרכב של מקבלי השירותים מסוג רכב פרטי ו/או מסחרי
ו/או משאיות ו/או אוטובוסים ו/או קטנועים ואופנועים ו/או
טרקטורונים
המערכת הממוחשבת לניהול תיקונים בכלי רכב בשימוש
המזמינה ומקבלי השירותים .יובהר כי המציעים הזוכים יידרשו
להתחבר למערכת זו.
נציג ענבל אשר הוסמך מטעמה לבקר את התיקון או השמאי
ואת מהלך תיקון הרכב מול המוסך לרבות פיקוח ובקרה פיזית
במוסך.
נציג מטעם ענבל ו/או היחידה הממשלתית (לרבות נציגי מקבלי
השירותים) שאושרו על ידי ענבל לשמש כמפקחים טכניים
במוסכים שעימם יש לענבל הסכם בנוגע לשירותים המבוקשים.
כל חלק או תוספת המורכב על הרכב שלא על ידי יצרן הרכב
כגון :כננות ,ווי גרירה ,ארגזים ,מושבים ,מערכות מולטימדיה
ועוד.
חלק מעטפת לפי הגדרת שמאי ענבל
מגן קדמי כולל כיסויי וו גרירה ,מגן אחורי כולל כיסויי וו גרירה
 ,דלתות  ,מכסה מנוע  ,מכסה מטען  ,כנף קדמית  ,כנף אחורית.
גג המרכב  ,דפנות צד גדולות במיוחד (רכב מסחרי גדול)
סף מפתן ,עמודי מרכב  ,פח חזית  ,פח אחורי ,ריצפת תא מטען
דפנות פנימיות , ,פינות נפרדות למגנים וכו'.
תיקון חוזר  -תיקון והשלמה של כל פגם ו/או נזק ,ישיר ו/או
עקיף ,אשר נגרם כתוצאה מהתיקון הראשון ו/או בעקבותיו ,בין
אם לחלק המתוקן ובין אם לחלקים אחרים ברכב לרבות תיקון
והרכבה לקויה.
נזק שנגרם כתוצאה מטיפול לקוי בכלי הרכב לרבות :עבודה,
שימוש בחלפים לא מתאימים ו/או באיכות ירודה ו/או כל עניין
אשר גרם לנזק והקשור במישרין ו/או בעקיפין לטיפול לרבות
טיפול לקוי שגרם לנזק נוסף ברכב כתוצאה מהטיפול הלקוי.
שעות עבודה שנקבעו ע"י שמאי ו/או בקר מטעם ענבל
ספקים/מוסכים אשר הצעתם עמדה בתנאי הסף ,קיבלו הודעת
הצטרפות במסגרת הליך זה וענבל חתמה עמם על ההסכם
המצ"ב כנספח ב' למסמכי ההזמנה.
מוסכים/ספקים אשר זכייתם אושרה על ידי ועדת המכרזים של
ענבל בדגמים שנרכשו מכוח מכרזי מנהל הרכב הממשלתי,
וקיבלו על כך הודעה בכתב מאת ענבל.
עו"ד מיכל ששינסקי אביטל ,סמנכ"לית הביטוח בענבל ו/או כל
מי שימונה מטעמה לצורך ביצוע הליך זה ותפעול העבודה
השוטפת מול המציעים שיצורפו לרשימה ומול המציעים
הזוכים.
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 2.2ואלה הנספחים להסכם זה:
 נספח א' – מסמכי הליך  23/2021לרבות הצעת הספק נספח ב'  -הגדרת השירותים המבוקשים (נספח ג' למסמכי ההליך).הנספחים ,כאשר הם מלאים וחתומים במלואם ,הינם תנאי לקיום הסכם זה.
 .3מהות ההסכם
 3.1הסכם זה הנו הסכם למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב פרטי
מסחרי ,אוטובוס זעיר ,כלי רכב דו גלגלי ,טרקטורונים ,משאיות ואוטובוסים של מדינת
ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל בכפוף לתנאים
המפורטים בהסכם זה ובמסמכי ההליך.
 3.2מספר כלי הרכב בעבורם יינתנו השירותים המבוקשים כפוף למגבלות תקציביות החלות על
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
משום התחייבות של ענבל לרכוש מהספק שירותים בהיקף האמור או בכל היקף שהוא,
וענבל שומרת לעצמה את הזכות שלא לרכוש מהספק שירותים בכלל.
 3.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ,כי אין בתקופת ההתקשרות ו/או בהארכתה כדי לחייב
את ענבל להזמין מהספק שירותים בהיקף כלשהו ,אלא בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי בלד.
 3.4לספק לא תהא כל דרישה ,טענה או תביעה ,מכל סוג ומין שהוא ,כלפי ענבל בקשר עם היקף
השירותים שיוזמנו ממנו בפועל ו/או כל טענה ,ו/או כל דרישה או תביעה ,מכל סוג ומין
שהוא ,בקשר עם השירותים שיוזמנו על ידי ענבל מספקים אחרים ,והוא מוותר בזאת
בוויתור בלתי חוזר על כל טענה ,דרישה או תביעה כאמור.
 3.5להסרת כל ספק מוסכם בזה ,כי אין באמור בהסכם זה משום הטלת חובה כלשהי על ענבל
לרכוש שירותים כולם ו/או חלקם ,לכלי הרכב של מקבלי השירותים.
 .4התחייבויות והצהרות הספק:
הספק מאשר ,מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן:
 4.1כי הנו מורשה לתיקון כלי רכב ,מטעם משרד התחבורה .הספק מתחייב להודיע לענבל
באופן מידי על כל מקרה של שינוי/היעדר אישור כאמור.
 4.2כי הנו מורשה לתיקון כלי רכב מטעם היבואן כמפורט בהצעתו להליך .הספק מתחייב
להודיע לענבל באופן מידי על כל מקרה של שינוי/היעדר אישור כאמור.
 4.3כי הנו מורשה ומוסמך לתיקון כלי רכב של היצרנים אותם פירט בהצעתו להליך וכי יספק
השירות נשוא הסכם זה עבור כלי רכב של יצרנים אלו ,ללא קשר לזהות היבואן אשר
סיפקם (אם יבואן ישיר ואם יבואן מקביל).
 4.4כי הוא עומד בכל תנאי ההליך ,כי יש בידו את כל האמצעים ליתן את השירותים ,והוא בעל
רקע מקצועי ,ידע ,ניסיון ,כישורים ,כוח אדם ומומחיות הדרושים על מנת לבצע את
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השירותים ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכם ברמה המקצועית הנאותה ,על פי הסכם זה
ועל פי ההזמנה על נספחיה ,בהיקף הנדרש בהיקף הנדרש על ידי ענבל והדין וברמה
המקצועית הגבוהה ביותר
 4.5כי כל מי שיועסק על ידו במוסך בביצוע השירותים נשוא הסכם זה ,יהיה בעל הכשרה
מקצועית מתאימה ,בעל כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים על פי דין ,בעל ניסיון
מתאים ,מיומן ,כשיר ומתאים לעבודה במרכז שירות לרכב.
 4.6אין כל מניעה שהיא ,בין על פי דין ובין על פי הסכם ,לחתימתו של הספק על הסכם זה
ולקיום התחייבויותיו על פיו.
 4.7כי אין בינו לבין ענבל ו/או בינו לבין המדינה ו/או בינו לבין מקבלי השירותים כל ניגוד
עניינים ביחס עם העבודות נשוא הסכם זה ,והוא מתחייב כי בכל מקרה של קיום חשש
לניגוד עניינים כאמור הוא יודיע על כך באופן מידי לענבל ,ויפעל בהתאם להוראותיה ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4.8כי לא ננקטה נגדו  -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו  -כל פעולה שמטרתה או
תוצאתה האפשרית פירוקו ,חיסול עסקיו ,מחיקתו או תוצאה דומה אחרת.
 4.9כי הוא קרא את כל דרישות השירותים המבוקשים המפורטים בהסכם זה ,הבינם ,וכי הוא
מתחייב לבצע את השירותים המבוקשים בהתאם לכל התנאים והדרישות בדייקנות,
ביעילות ,במומחיות ,ובמיומנות לשביעות רצון ענבל ,ובמועדים הקבועים בהסכם ו/או
במכרז.
 4.10הוא מתחייב שהוא ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ימלאו את תפקידיהם
בנאמנות ובמסירות ,וישתמשו בכישוריהם ,ידיעותיהם וניסיונם לתועלת ענבל והמדינה.
 4.11כי הוא בעל כל הרישיונות ,ההסמכות והאישורים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו
העסקית בכלל ,ולביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם בפרט ,ובכלל זה כי למוסכים ניתן
רישוי להפעלת עסק מטעם הרשות המקומית;
 4.12הספק יספק את כל השירותים וינהל את המוסך על פי כל דין כפי שהוא בתוקף ביום חתימת
הסכם זה ו/או כפי שיתוקן ,יעודכן או יתקבל בעתיד.
 4.13כי הוא הבין את צרכי ענבל ודרישותיה ,כי צרכים ודרישות אלה ניתנים להשגה ,וכי בכוחו
של ספק מכרז המסגרת לספק את השירותים ,בהתאם לצרכי ענבל.
 4.14כי כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגשו
ו/או הוצגו על ידו במסגרת הצעתו בהליך הנם נכונים ,מדויקים ומלאים ,וכי יש לראות
בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת ההסכם ,וכי הוא הציג בפני ענבל את מלוא המידע
ו/או הנתונים שהתבקשו על ידה ו/או את מלוא המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים
להתקשרות בהסכם זה .
 4.15כי הוא קיבל את כל ההסברים הנחוצים לו לגיבוש הצעתו ולמילוי התחייבויותיו ,ומצא את
כל אלה להנחת דעתו ,ואין ולא יהיו לו כל טענה או תביעה כלפי ענבל בקשר עם הנתונים
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או העובדות הקשורים לביצוע השירותים ,בקשר לאי מסירת מידע או בקשר לאי התאמה
מכל מין וסוג שהוא ,לרבות טענות לביטול ההסכם או לשינויו.
 4.16כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת כלכלית מספקת לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם.
 4.17הספק מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם ענבל או כל גורם אחר השותף
לביצוע העבודות ,והכל על פי הנחיות והוראות ענבל .
 4.18האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 4.19הספק מצהיר ומאשר בזאת כי קרא היטב והבין את ההסכם על נספחיו ואת ההזמנה על
נ ספחיה ,וכן את כל המסמכים האחרים הנוגעים והקשורים לשירותים המבוקשים ,כי הוא
מודע למורכבות הרבה ,למידת המיומנות הגבוהה ולהיקף הנרחב של ההשקעה הדרושה
למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב פרטיים ומסחריים על כל ההיבטים והתוצאות הקשורות
בכך  -והספק מסכים ליטול על עצמו את האמור בהסכם זה על נספחיו ואת ביצועו של
הסכם זה על כל תנאיו ,בהתחייבות גמורה ,מוחלטת ובלתי מסויגת כלפי ענבל.
 4.20הספק מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת ועל פי דין לאורך כל תקופת ההתקשרות,
ולהמציא לענבל אישורים ככל שיידרש.
 4.21הספק מצהיר ומתחייב כי הוסבר לו ,כי משך כלל תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות
ההארכה ,ענבל אינה מחויבת בכמות הרכבים שיטפלו אצלו ,אם בכלל ,ואין בכך משום
עילה לביטול הסכם מצידו.
 .5תקופת ההתקשרות וסיום ההתקשרות
תקופת ההתקשרות עם כל מציע ברשימת המציעים תחל מיום החתימה של ענבל על הסכם
ההתקשרות ועד ליום .31.12.2029
 .6תקופת מתן השירותים שיינתנו על ידי הזוכים בהליכי הרכש
 6.1הרשומים ברשימת המציעים אשר יזכו במסגרת הליכי הרכש יידרשו לספק את השירותים
לכלי הרכב כל עוד הם יירכשו על ידי מנהל הרכב בהתאם ובכפוף להליך הרכש הרלוונטי ,וכל
עוד יידרשו שירותי תחזוקה עבורם (להלן" :תקופת מתן השירותים").
 6.2על אף האמור לעיל ,מוסכם בזאת כי הצדדים יהיו רשאים להביא את הסכם זה לידי סיום,
מכל סיבה שהיא וללא צורך בהנמקה ,בהודעה מוקדמת של  60ימים מראש ובכתב .יודגש כי
במקרה של סיום ההתקשרות על ידי הספק ימשיך הספק לספק את השירותים המבוקשים
לרכבים אשר נרכשו /יירכשו מכוח הליכי רכש אשר הושלמו טרם הודעת סיום ההתקשרות
 .7השירותים המבוקשים
 7.1השירותים המבוקשים יהיו כהגדרתם בנספח ב' להסכם זה – הגדרת השירותים
המבוקשים.
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 7.2מובהר כלפי המציעים כי הסכם זה הינו למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים
לכלי הרכב בקטגוריות הבאות ,כולן או חלקן בהתאם להצעת המציע:
 .7.2.1כלי רכב פרטי ,מסחרי ואוטובוס זעיר ()M2, N1, M1
 .7.2.2כלי רכב מסוג קטנועים ,אופנועים וטרקטורונים
 .7.2.3משאיות ואוטובוסים ()N2/N3 , M2/M3
 7.3יובהר ויודגש כי הספק ו/או מי מטעמו יעשה שימוש בכלי הרכב למטרות מתן השירותים
המבוקשים בלבד ,ויעשה כן בהתאם להוראות הדין .כמו כן ,הספק ו/או מי מטעמו לא
יעשה שימוש לקוי ו/או אסור ברכב לרבות צילום ופרסום במדיה החברתית מכל סוג שהוא
(דוגמת טיק טוק ,פייסבוק ,אינסטגרם וכדומה).
 7.4הזכות שלא לקבל ,להגדיל ו/או להקטין את היקף השירותים
 .7.4.1לענבל שמורה הזכות שלא לקבל שירותים מהספק ,לצמצם או להרחיב את היקף
השירותים המבוקשים מהספק והכל בכפוף לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר ,כי ככל שיהיה בכך צורך ,בין עקב הגדלת היקף מקבלי השירותים ,בין אם
עקב שינויים במצבת כלי הרכב אצל היחידות ובין אם מכל סיבה אחרת אשר
תצדיק הגדלת מגוון השירותים והיקפם – ענבל תהיה רשאית ,אך לא מחויבת
לעשות כן ,על פי שיקול דעתה המוחלט.
 .7.4.2יודגש כי המזמינה אינה מחויבת להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו ואין
במכרז זה או בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי להבטיח כל היקף של הזמנת
שירותים ע"י ענבל.
 .8התמורה
 8.1תמורת ביצוע השירותים המבוקשים ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של הספק כלפי
ענבל תשלם ענבל לספק תמורה כמפורט להלן (להלן" :התמורה"):
יודגש כי התמורה הינה ביחס ל כל הדגמים של אותו יצרן ,לרבות דגמי היצרן אשר ירכשו
מאת יבואן מקביל.

 .8.1.1שירותי תחזוקה
.8.1.1.1

להלן התמורה בגין שעת עבודה ואחוז הנחה לחלקים בתחזוקת כלי רכב:

קטגוריה

מחיר שעת
עבודה ללא
מע"מ

אחוז
הנחה
לחלקים
מקוריים

אחוז הנחה
לחלקים
תחליפיים

רכב פרטי ,מסחרי ( ))N1, M1

₪ 200

15%

20%
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רכב דו גלגלי (אופנועים ו/או
קטנועים ו/או טרקטורונים)

₪ 200

15%

20%

משאיות )(N2/N3
ואוטובוסים
()M2/M3

₪ 300

20%

20%

מדיניות שימוש בחלפים בתחזוקת כלי רכב:
.8.1.1.2
 .8.1.1.2.1במסגרת השירותים המבוקשים ,תהא רשאית ענבל ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,להורות למוסך זוכה להשתמש בחלקי חילוף
מקוריים ו/או חלופיים ו/או משופצים ו/או משומשים שהינם מוצרי
תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה בהתאם לדין ,כפי
שיעודכן מעת לעת .מוסך זוכה ,יבצע את העבודות והשירותים נשוא
הליך זה בכפיפות ובהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן של כלי
הרכב.
הדבר יתבצע באחת מן החלופות הבאות בהתאם לשיקול דעת
המזמינה:
חלופת
רכישת
מס"ד
חלקים
רכישת
חלפים
ע"י
המוסך
1
מספקים
שבהסכם
מסגרת
עם ענבל

2

רכישת
מכללים
מספק
חיצוני
ו/או ביצוע
תיקון אצל
קבלן
משנה

פירוט
ענבל תנחה את המוסך
לרכוש חלק מקורי ו/או
חלופי מספק מסוים
בהתאם להסכם מסגרת
שתערוך ענבל עם ספקי
חלפים שונים.
במקרה שבו נדרשים
חלקי חילוף מיוחדים
לתיקונים מורכבים (כגון
מכללים ,מנוע ,תיבת
הילוכים וכדומה) ענבל
תנחה את המוסך הזוכה
לרכוש את החלפים
הנדרשים מספק חלפים
מסוים.
יודגש כי המוסך יעשה
שימוש רק במכלל או
חלק שאושר ע"י ענבל.
המוסך הזוכה יהא רשאי
להציע את אותו החלק
מספק אחר ובתנאי
שהחלק המדובר הנו
באיכות דומה או גבוהה
מזו של ספק החלפים
המסוים כאמור לעיל,
ושמחירו לאחר הנחה
יהיה שווה או נמוך
מהמחיר שהוצע על ידי
ספק החלפים האמור.

התחשבנות/תמורה







 10%דמי טיפול למוסך על מחיר נטו
של החלקים

עד  15% - ₪ 1,000דמי טיפול
בהתאם לחשבונית הרכישה
עד  10% - ₪ 5,000דמי טיפול
בהתאם לחשבונית הרכישה
מעל  8% - ₪ 5,000דמי טיפול
בהתאם לחשבונית הרכישה
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3

אספקת
החלקים
ע"י
הלקוח

במקרה שהחלק מסופק
ע"י הלקוח/משתמש
ברכב

4

רכישת
חלקים
מהמוסך

במקרה שבו לא קיים
הסכם מסגרת בין ענבל
ובין ספקי חלפים
רלוונטיים ,או שחלפים
ספציפיים אינם באים
בגדר הסכם כאמור,
יעשה שימוש בחלקים
שיסופקו על ידי המוסך
הזוכה.

 5%ממחיר מחירון יבואן לחלק
מקורי חדש







רכב פרטי ,מסחרי ,דו גלגלי
וטרקטורונים  -אחוז הנחה לחלקים
מקוריים – 15%
רכב פרטי ,מסחרי ,דו גלגלי
וטרקטורונים  -אחוז הנחה לחלקים
תחליפיים – 20%
משאיות ואוטובוסים – אחוז הנחה
לחלקים מקוריים – 20%
משאיות ואוטובוסים – אחוז הנחה
לחלקים תחליפיים – 20%
אחוז הנחה על צמיגים – 30%
ממחיר מחירון יבואן
אחוז הנחה על מצברים 30% -
ממחיר מחירון יבואן

 .8.1.2שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים
.8.1.2.1

להלן התמורה בגין שעת עבודה ואחוז הנחה לחלקים בתיקון נזקי תאונות
דרכים:

קטגוריה

מחיר שעת עבודה
ללא מע"מ

אחוז
הנחה
לחלקים
מקוריים

אחוז הנחה
לחלקים
תחליפיים

רכב פרטי ,מסחרי ואוטובוס
זעיר
()M2, N1, M1

₪ 180

% 25

25%

רכב דו גלגלי (אופנועים ו/או
קטנועים ו/או טרקטורונים)

₪ 180

% 20

% 15

משאיות ()N2/N3
ואוטובוסים
()M2/M3

₪ 240

% 20

% 30

 .8.1.2.1.1התמורה בגין שעת עבודה כוללת גם את כל החומרים הנדרשים
לשם ביצוע תיקון (כגון זפת ,בוסטיק וכו').
 .8.1.2.1.2שעת עבודה כוללת בתוכה את כל ההוצאות האפשריות העתידיות
שיהיו לספק בגין ביצוע עבודה ולא תידרש מענבל כל תוספת
תשלום.
תמורה קבועה בגין צביעת חלק מעטפת:
.8.1.2.2
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סוג חלק המעטפת
חלק מעטפת "רגיל" ,מכל סוג ומכל יצרן
חלק מעטפת "קטן" ,מכל סוג ומכל יצרן
כיסויי מראות ,פסי קישוט
כל חלק מעטפת קטן שאינו ברשימה זו
חלק מעטפת גדול מאוד
מובהר כי ההחלטה האם החלק הינו חלק גדול שאינו
חלק "רגיל" נתון להחלטת שמאי/בקר ענבל בלבד.
חלק מעטפת "רגיל" של רכב משימה/ממוגן (צבע חד
שכבתי) ,מכל סוג ומכל יצרן

.8.1.2.3
.8.1.2.4
.8.1.2.5

.8.1.2.6

.8.1.2.7

.8.1.2.8
.8.1.2.9

התמורה
הקבועה (לא
כולל מע"מ)
₪ 700
₪ 350
₪ 150
בהתאם להערכת
שמאי/בקר ענבל
בהתאם להערכת
שמאי/בקר ענבל
₪ 400

מובהר כי בגין חלקי מעטפת קטנים (לדוג' -מכסה וו גרירה בפגוש
קדמי/אחורי) שהינם חלק מחלק מעטפת לא תשולם תמורה נוספת
והתמורה הקבועה בגין חלק המעטפת המרכזי שאותו חלק קטן הינו חלק
ממנו תכסה עלויות צביעת החלק הקטן.
צמיגים – עבור אספקת צמיגים תשולם תמורה לפי מחירון היבואן בהתאם
לסוג הצמיג כפי שיתואם בין ענבל והמציע הזוכה.
הדבקות -בגין ביצוע הדבקת מדבקות רכב ,ישולם לי לפי הערכת שמאי/בקר
מטעם ענבל.
עבודות חוץ – בכפוף לאישור בכתב של בקר ענבל ,התמורה בגין עבודת חוץ
תהא כמחירה של עבודת החוץ .יובהר כי עבודת חוץ שבוצעה ללא אישור בקר
ענבל ,הן לעניין מהות העבודה והן לעניין התמורה הנדרשת בגינה -לא
תשולם בגינה כל תמורה והעבודה תהיה על חשבון המציע הזוכה בלבד
והאחרון מוותר מראש על כל דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה בעניין זה.
עבודות חוץ מיוחדות (אביזרים המותקנים על הרכב שלא על ידי היצרן) ,
שלא מופיעות לעיל התמורה תהא בהתאם לרשום להלן :
 .8.1.2.6.1עבודות חוץ שעלותם עד  ₪ 1,000עמלת הרווח 20%
 .8.1.2.6.2עבודות חוץ שעלותם עד  ₪ 5,000עמלת הרווח 15%
 .8.1.2.6.3עבודות חוץ שעלותם עד  ₪ 10,000עמלת הרווח 10%
 .8.1.2.6.4עבודות חוץ שעלותם מעל  ₪ 10,000ובכלל עמלת הרווח 8%
עריכת הצעת מחיר כשכלי הרכב לא תוקן בפועל
 .8.1.2.7.1יובהר כי במידה ומוסך יידרש להכין הצעת מחיר ללא תיקון
כלי הרכב בפועל יש לקבל אישור מראש ובכתב מבקרי ענבל.
 .8.1.2.7.2בתביעה בה מעורב שמאי – נדרש אישור מראש של בקר ענבל
טרם ביצוע הבדיקה ,התמורה תיקבע על פי הערכת שעות
עבודה על ידי השמאי המטפל.
 .8.1.2.7.3בתביעה בה לא מעורב שמאי – התמורה תיקבע בכפוף לאישור
של מספר שעות העבודה על ידי בקר ענבל.
תמורה בגין צבע  -ישולם לפי הערכת שמאי/בקר מטעם ענבל.
מדיניות שימוש בחלפים בתיקון נזקי תאונות דרכים:

הליך מס'  - 23/2021רשימת מציעים למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים עבור כלי הרכב של מדינת
ישראל וגופים נוספים
דצמבר2021

.8.1.2.9.1

.8.1.2.9.2

.8.1.2.9.3

.8.1.2.9.4
.8.1.2.9.5

.8.1.2.9.6

במקרה של כניסת רכב למוסך כתוצאה מתאונה ,תספק ענבל
למוסך הזוכה את החלפים הדרושים לצורך ביצוע התיקון.
המוסך יבצע אך ורק את העבודה הנדרשת לצורך התיקון וזאת
ללא תוספת כלשהי במחיר .העלות תכלול את מחיר העבודה
בלבד בתוספת דמי טיפול בסך  5%לכל חלק (מקורי או תחליפי)
מהמחירים נטו (לאחר הנחה) של ספק החלפים של ענבל ,אולם
לא פחות מסך של  ₪ 50לתאונה שלמה.
על אף האמור לעיל ,ענבל שומרת לעצמה את הזכות ,בתיאום
מראש ובאישור הספק ,במקרים מיוחדים בלבד ,להזמין חלקי
חילוף מהספק בהנחות המפורטות בטבלה שבסעיף  7.1.1.2לעיל.
במקרה של אספקת חלקים משומשים על ידי היחידה
הממשלתית (משטרה ,מנהל הרכב ,שב"ס וכו' )...העלות תכלול
את מחיר העבודה בלבד בתוספת דמי טיפול בסך  5%מעלות
החלק/מכלול כמשומש נטו בהתאם להערכת שמאי ו/או בקר
ענבל כמקובל בשוק החלקים המשומשים ,אולם לא פחות מסך
של  ₪ 50לתאונה שלמה.
יודגש כי שיקול הדעת הבלעדי בדבר מקור אספקת החלפים נתון
למזמינה בלבד.
יובהר כי במידה ויותקנו חלפים בלא קבלת אישור המזמינה
מראש ובכתב ,לא תשולם בגינם כל תמורה והם לא יפורקו לאחר
התקנתם.
אין באמור בסעיף זה משום החלת כל חובה כלפי ענבל ומובהר כי
ספק אשר יתקין חלקי חילוף ללא בקשת ענבל מראש ובכתב ,לא
יקבל כל תמורה בגין החלפים.

 8.2מובהר כי כל התשלומים לרבות המחיר לשעת עבודה אינם כוללים מע"מ ולתשלומים אלו
תוסיף ענבל מע"מ כדין.
 8.3התמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה ,ופרט
לכך לא יהיה הספק זכאי לכל תמורה נוספת .התמורה כוללת בתוכה את כלל הוצאותיו
האפשריות של הספק מכל מין וסוג שהוא ,הן ישירות והן עקיפות ,והספק לא יהיה זכאי
לקבל כל תשלום או הטבה אחרת ו/או נוספת בשל ביצוע השירותים המבוקשים ,לרבות
תשלומים בעד הוצאות נסיעה ,מוצר ו/או שירות ל -או של צד ג' ,טלפון ,דואר ,צילומים,
הדפסות ,פקס ,אש"ל וכיוצא באלה והספק מוותר וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או עילה
ו/או דרישה בעניין זה.
 8.4המחירים לשעת עבודה המפורטים בטבלאות לעיל יהיו צמודים לעלייה במדד בין המדד
היסודי למדד הידוע ביום  ,01.01.2023ומדי  12חודשים לאחר מכן .המדד היסודי הוא
המדד הידוע לתאריך .01.07.2021
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 8.5המונח "מדד" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר,
או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו".
 8.6תשלום התמורה יהא שוטף  30 +מיום אישור החשבון בענבל.
 8.7הספק יגיש את החשבוניות כשהן תואמות את הקבוע בנספחי המחירים .כל עיכוב בתשלום
הנגרם מאי התאמה לקבוע בנספחי המחירים ,לא יהיה בו כדי לחייב את ענבל לפצות את
הספק על כך ,לרבות העדר זכות של הספק לקבלת תשלומים בגין התייקרות ,ולא תהיה
לספק כל טענה בקשר לכך.
 8.8האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .9ניכוי במקור
הספק ימציא לענבל ,עם חתימת הסכם זה ,אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי
במקור או פטור הימנו (להלן" :אישור מס הכנסה") ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה
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
מכל סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם לספק.
.10מעמד הספק ,צוותו ועובדיו
 10.1מובהר ומוסכם בזאת ,כי בביצוע כל השירותים המבוקשים על פי הסכם זה יהא ויפעל
הספק כקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין הספק וצוותו לענבל יחסי
עובד ומעביד בגין הסכם ז ה ,הנספחים לו והצעת הספק ו/או בגין כל קשר הקיים בניהם.
הספק מצהיר בזאת כי ענבל תהא פטורה מכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעים מיחסי
עובד ומעביד ,לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים ,על ידי ערכאה כלשהי ,כיחסי
עובד-מעביד.
 10.2הספק יישא וישלם עבור עצמו ,צוותו ועובדיו את כל תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וכל
מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת
ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב מתן השירותים ו/או עקב
קבלת תמורה בגינן.
 10.3הספק יישא במלוא שכרם של צוותו ועובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו ובכל התשלומים
המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין .למען הסר ספק מובהר ומוסכם
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
ו/או לכל אדם אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספק ,יחזיר לה הספק וישפה אותה
שיפוי מלא וללא כל סייג מיד עם דרישת התשלום בגין ככל הסכומים שהיה על ענבל לשלם
בקשר עם עניין זה (להלן" :ההחזר").
 10.4ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע לספק בגין
השירותים שיינתנו על ידו כאמור בהסכם זה.
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 10.5הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע
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
בזאת התחייבות בלתי חוזרת ו בלתי מותנית ,לשפות את ענבל ,מיד עם דרישתה הראשונה,
שיפוי מלא בגין כל תביעה ו/או דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו
בעניין זה ו/או בעניין יחסי עובד -מעביד ו/או כל עניין אחר.
 10.6ענבל תהא רשאית להורות לספק על הרחקה ,באופן מידי ,ממתן שירותים נשוא הסכם זה,
של כל אחד מאנשי צוות העבודה של הספק המספקים את השירותים ,בכל עת ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי ,ומבלי הספק .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ענבל תהא רשאית להורות
לספק על הרחקה כאמור במקרים בהם לאיש הצוות יש עבר פלילי ו/או שהוא נמצא
בעיצומו של הליך פלילי ,לרבות חקירה משטרתית ,ושלדעת ענבל ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,יש בכך כדי למנוע ממנו מהיות מעורב במתן השירותים נשוא הסכם זה.
 10.7אין לראות בכל זכות הניתנת לענבל או לנציגה לפקח ,להדריך או להכווין את הספק או מי
מטעמו ,אלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בהם
כדי להקם מערכת יחסים של עובד מעביד.
 10.8האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.11שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים
 11.1הספק מתחייב לשמור על סודיות וכן באחריותו כי צוותו ועובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף
ו/או שלוח ו/או גורם הקשורים עימו (יכונו להלן ביחד" :עובדיו") ישמרו בקפדנות על
סודיות בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה ,שיחות ,נתונים וכל מידע ומסמכים אשר
ייחשף להם ,לרבות העתקים וניירות עבודה ,בין שהוכנו על ידי ענבל ובין שהוכנו על ידי
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
לאדם שלא הוסמך כקבלן על ידי ענבל ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו ,לפניה או
לאחריה ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל או שנמסר על ידי צד ג (להלן" :המידע").
 11.2הספק מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז',
סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין ,התשל"ז .1977 -
 11.3הספק יחתים את צוותו ,עובדיו ,שליחיו ,וקבלני המשנה שיעסיק ,באישור בכתב ומראש
של ענבל ,לביצוע המטלות על פי הסכם זה ,על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה.
 11.4מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ינקוט הספק בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע
ומ סמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר למתן השירותים המבוקשים וכדי
למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת .כן יציית הספק לכל דרישה של ענבל
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.
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 11.5הספק מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע,
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
ענבל ימצא העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע שירותי הייעוץ לניהול ידע
כאמור בהסכם זה על כל נספחיו.
 11.6הספק מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה
בחובותיו שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו הוא עשוי
להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידו או עיסוקו
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 א ו לקרוב שלו חלק בו ,בהון המניות ,בזכות להגשת רווחים ,בזכות למנות מנהל או
בזכות הצבעה ,וכן גם ענינו של לקוח ,שהספק או מעסיקו או שותפו ,או עובד העובד עמו
או בפיקוחו ,מיצגים/מייעצים/ספקים (להלן" :עניין אחר").
 11.7בכלל זה ,נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה ,לא ידוע לספק על ניגוד עניינים קיים או
שהוא עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו או עיסוקו במסגרת מתן השירותים לענבל לבין
עניין אחר שלו או עניין של קרוביו או עניין של גוף שהוא או קרוביו חברים בו.
 11.8האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.12אבטחת מידע והגנת סייבר
בהתאם לתקנה  15לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז 2017 -הספק יישם את
דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט בנספח ה' למסמכי ההזמנה.
.13אחריות לנזקים
 13.1הספק יישא באחריות מלאה לכל נזק ,פגיעה ,הפסד ו/או אובדן ,ישיר או עקיף (יכונו להלן
ביחד ולחוד" :נזק") אשר יגרם לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לענבל ו/או לרכוש
ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל
אדם ו/או גוף הקשורים עימו במישרין או בעקיפין ,עקב ו/או בקשר עם ביצוע השירותים
המבוקשים.
 13.2הספק ישלם לענבל או לצד שלישי ,דמי נזק ו/או פיצוי מלא על כל נזק ו/או אבדן ,כאמור
לעיל ,כתוצאה מביצוע העבודות וכל הקשור בהן.
 13.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה ויגרמו לענבל ו/או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות
מהספק ,צוותו ,עובדיו ,שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו או ממחדל כאמור,
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.
 13.4ענבל ,עובדיה והבאים מכוחה לא יישאו בכל תשלום ,הוצאה ,אובדן ,או נזק מכל
סוג שייגרם לספק ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו עקב קיום הסכם זה אלא
אם נעשה בזדון ו/או רשלנות חמורה מצד ענבל ו/או עובדיה.
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 13.5על הספק יחולו כל ההוצאות ,או התשלומים ,שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל
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.
 13.6בנוסף לאמור לעיל ,הספק יישא באחריות להוצאות בגין האובדן ו/או הנזק שנגרם לכלי
רכב מסיבה כלשהי בתקופת הימצאו באזור העבודה של הספק ,או בעת נסיעת מבחן ,אף
אם האבדן ו/או הנזק נגרם מסיבות שאינן תלויות בספק ולמעט אם נגרם על ידי מקבלי
השירותים ו/או מי מטעמם.
 13.7מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מכל דין ,הספק מתחייב לשפות את ענבל
באופן מידי  ,בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תביעה שתוגש נגד ענבל בשל אובדן ,פגיעה או
נזק או הפסד שבאחריות הספק כמפורט לעיל ,וכן בגין כל ההוצאות הסבירות 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.
 13.8הספק מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית ,וכן בנטילת ייצוג משפטי כלפי מי
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.
 13.9הספק מתחייב בזאת לש את באחריות ובחבות מלאה ובלעדית וכן בנטילת ייצוג משפטי
כלפי הניזוק והמוסד לביטוח לאומי ,באם הפגיעה בו הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד
לביטוח לאומי.
 13.10האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.14ביטוח
 .14.1הספק מתחייב לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל
חברה לביטוח בע"מ כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות
האחריות וסכומי הביטוח לא יפחתו מהמצוין להלן:
.14.1

ביטוח חבות מעבידים
 .14.1.1הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים
בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .14.1.2גבול האחריות לא יפחת מסך ₪ 20,000,000 -לעובד ,למקרה ולתקופת
הביטוח (שנה).
 .14.1.3הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.
 .14.1.4הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ היה ונטען לעניין
קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד
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כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם
שבשירותו.
 .14.2ביטוח אחריות מוסכים* -עבור קטגוריות :רכב פרטי מסחרי ,קטנועים,
אופנועים וטרקטורונים)
 .14.2.1הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח
אחריות מוסכים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ,הכולל:
 .14.2.1.1אחריות כלפי צד שלישי.
 .14.2.1.2אחריות לכלי הרכב במוסך.
 .14.2.1.3אחריות לשרות ,טיפול ותיקון.
 .14.2.2גבול האחריות לא יפחת מסך  1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .14.2.3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability
 .14.2.4הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות
של קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
 .14.2.5הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל
שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
.14.3

ביטוח אחריות מוסכים* -עבור קטגוריה :משאיות ואוטובוסים
 .14.3.1הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח
אחריות מוסכים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ,הכולל:
 .14.3.1.1אחריות כלפי צד שלישי.
 .14.3.1.2אחריות לכלי הרכב במוסך.
 .14.3.1.3אחריות לשרות ,טיפול ותיקון.
 .14.3.2גבול האחריות לא יפחת מסך  2,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .14.3.3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability
 .14.3.4הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות
של קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
 .14.3.5הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל
שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
*הערה -ככל והספק יזכה בקטגוריה נוספת ,ניתן יהיה להציג את הכיסויים
הדרושים תחת קטגורית משאיות ואוטובוסים בגין יתר הקטגוריות

.14.4

כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל (למעט ביטוחי הרכב) יכללו התנאים הבאים:
 .14.4.1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :ענבל חברה לביטוח בע"מ,
בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
 .14.4.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם
כל תוקף אלא ,אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב
רשום לחשב ענבל חברה לביטוח בע"מ.
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 .14.4.3המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה
כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ ועובדיה ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .14.4.4תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות
נוסח "ביט" ,בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
 .14.4.5הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה
ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .14.4.6ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
 .14.4.7כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות
המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ,
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.
 .14.4.8חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות.
 .14.5הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע"מ וכל
עוד אחריותו קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק מתחייב כי
פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח ,כל עוד ההסכם עם ענבל
חברה לביטוח בע"מ ,בתוקף.
 .14.6הספק מתחייב שבמידה ויידרש לכך על ידי ענבל ,יציג את הפוליסות המתחדשות,
או את אישור עריכת ביטוחים המאושרים וחתומים ע"י המבטח לענבל ,על פי
דרישתה.
מובהר ב זאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות
הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל ,ומתכונתו/תם התמציתית של
אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד
בהנחיות הפיקוח עליהן .הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בסעיף זה
לעיל .על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח
מטעמו ,על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.
 .14.7ענבל חברה לביטוח בע"מ ,שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק בכל עת את
העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן ,במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא
לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את עמידת הספק בסעיפי בסעיף זה
ו/או מכל סיבה אחרת ,והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן
כאמור מיד עם קבלת הדרישה .הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על
מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף  .14.1לעיל.
 .14.8הספק מצהיר ומתחייב כי זכות ענבל חברה לביטוח בע"מ לעריכת הבדיקה
ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על ענבל חברה לביטוח בע"מ או על
מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח /אישורי הביטוח
כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה
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שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם ,וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו,
בין אם נבדקו ובין אם לאו.
 .14.9למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיף זה ,גבולות
האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק ואין
בהם משום אישור ענבל חברה לביטוח בע"מ או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון
לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע
את הביטוחים הנחוצים ל רבות היקף הכיסויים ,וגבולות האחריות בהתאם לכך.
 .14.10אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי
דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ על
כל זכות או סעד המוקנים לה על פי כל דין ועל פי מכרז והסכם זה.
 .14.11אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה יסודית של המכרז והסכם זה.

.15איסור העברת ו/או הסבת ההסכם על ידי הספק
 .15.1הספק אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו ,ו/או להעביר ו/או למסור ו/או
לשעבד כל זכות או חובה הנובעים מהסכם זה לכל גורם שהוא ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,אלא בהסכמת ענבל בלבד ,אשר תינתן מראש ובכתב.
 .15.2ענבל תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחיוביה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור
הספק ,ובלבד שהמחאה כאמור לא תפגע בזכויות ספק הספק על פי הסכם זה.
 .15.3אין בהסכמת ענבל לפי הסעיף לעיל ובהסבת ההסכם כאמור כדי לשחרר את הספק מכל
אחריות או חובה החלה עליו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,והספק ימשיך להיות אחראי
לקיום המלא והשלם של כל ההתחייבויות לפי הסכם זה.
 .15.4האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.16קיזוז ,ניכוי ועכבון
 .16.1מבלי לגרוע מזכויות ענבל לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין ,רשאית ענבל
לקזז ו/או לעכב אצלה תשלומים אשר יגיעו לספק ממנה או כל סכום מהם כנגד סכומים
אשר יגיעו לענבל מאת הספק.
 .16.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה של גרימת נזק לענבל על ידי הספק ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,תהיה לענבל זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק את
כל הסכומים שענבל עלולה לשאת בהם במקרה כזה ,לפי שיקול דעתה של ענבל.
 .16.3מובהר בזאת ,כי לספק לא תהיינה כל זכויות עכבון ו/או קיזוז ,והוא לא יהיה רשאי ,בכל
מקרה ,לרבות במקרה של מחלוקת כספית עם ענבל ,לעכב תחת ידיו כל כלי רכב שנמסר
לטיפולו לפי הסכם זה.
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 .16.4ענבל רשאית לנכות כל סכום ,או חלק ממנו ,הרשום בחשבוניות שהספק הגיש ,אם המחיר
אינו לפי תנאי הסכם זה.
 .16.5האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ,או הפרת כל חלק
ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.17תרופות
 .17.1לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא ,ולא תיקן את ההפרה תוך
 7ימים מקבלת התראה בכתב מן ענבל ,רשאית ענבל לפי שיקול דעתה להפסיק את ביצוע
העבודה או כל חלק מהן ללא כל התראה נוספת ,או לבטל את ההסכם ,וזאת מבלי לגרוע
מזכות ענבל לפיצוי הנאמר בהסכם זה או על-פי כל דין .כמו-כן רשאית ענבל לראות את
החוזה בתוקף ולעשות את העבודות בעצמה ,או באמצעות אחר ,על חשבון הספק.
 .17.2הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה ענבל רשאית להפסיק את ביצוע ההסכם ללא
כל התראה מראש ,ולבטל את ההסכם ,וזאת מבלי לגרוע מזכות ענבל לפיצוי הנאמר
בהסכם זה או על -פי כל דין .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי כל איחור
בלוח הזמנים הקבוע לפי הסכם זה ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 .17.3נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו ,כולן ,או
מקצתן ,מכל סיבה שהיא ,או כי לא יוכל לעמוד במועדים שנקבעו בהסכם זה ,יודיע על כך
מיד בעל פה ובכתב לנציג ענבל .הודיע הספק כאמור ,רשאית ענבל ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,להורות לספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם או להפסיק את ביצוע ההסכם
או כל חלק ממנו.
 .17.4החלטת ענבל בדבר הפסקת העבודות על ידי הספק ,כאמור לעיל ,אין בה כדי לפטור את
הספק ממסירת אותו חלק של העבודה שבוצע על ידו לידי ענבל ,מיד עם הצגת דרישה כזו.
 .17.5אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות ענבל לכל סעד אחר על-פי הסכם זה או על פי כל
דין בגין ההפרה.
.18התרופות מצטברות
התרופות לרבות זכות הקיזוז והחילוט ,וכל הפעולות שהורשתה ענבל בהסכם זה לעשות
בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק ,הן מצטברות ,ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את
זכותה של ענבל לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או על-פי כל דין.
.19הפסקה ,ביטול או סיום ההסכם
 .19.1ענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם הספק ,וזאת בכל
עת שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .19.2למרות האמור בסעיף  6.2לעיל ,כל חשד לכוונה ו/או מעשה פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש
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.
 .19.3הספק מתחייב לספק את השירותים המבוקשים באמצעות הכלים ,המקום ,המיקום ,כח
האדם ,התעודות והאישורים (בתוקף) אשר הוצעו על -ידו למתן השירותים המבוקשים.
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הספק מתחייב להודיע לענבל על כל שינוי כאמור בתוך  3ימים מיום הידיעה על שינוי זה
ו/או על הצפי לשינוי זה.
 .19.4בכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה ,בוטל או הופסק ההסכם כאמור לעיל,
תשלם ענבל לספק בעד אותו חלק מהשירותים המבוקשים שבוצעו על ידו ו/או הזמנות
עבודה אשר אושרו לביצוע על ידי ענבל 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.
 .19.5השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהסכם זה וסיימה או ביטלה
את ההסכם (כולו או מקצתו) או הפסיקה את ביצועו (כולו או מקצתו) ,לא תהיה לספק
עילת תביעה כל שהי נגד ענבל ,והספק לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או תשלום
כלשהו בעד כל נזק ,פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך ,פרט לתמורה בעד
אותו חלק מהשירותים שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ההסכם,
הכל לפי המקרה.
 .19.6מבלי לגרוע מזכויותיה ש ל ענבל לפי הסכם זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד
מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל ,למסור את המשך ביצוע השירותים המבוקשים
לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בתוכניות ובמסמכים השונים שנעשו על ידי הספק.
 .19.7למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי הסכם זה
ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק
מהן .למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזה כי הזכויות המוקנות לספק
על פי הסכם זה ,לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק.
 .19.8ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם
זה בכל עת וללא הסכמת הספק.
 .19.9כל מידע ,מסמך ,נייר ,הליך ,פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או 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.
תנאי מתלה
.20
 .20.1ספק שלא הציג במסגרת הצעתו רישיון עסק בתוקף על שמו או פטור מרישיון כאמור
מטעם הרשות המקומית – ימציא רישיון כאמור בתוך שישה חודשים ממועד חתימת
המזמינה על הסכם זה.
 .20.2ענבל תהא רשאית במקרים חריגים ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך למציע הזוכה
את מועד המצאת רישיון העסק.
 .20.3לא עמד הספק בהתחייבותו לפי סעיף זה ,תהא רשאית ענבל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לבטל את ההתקשרות ולספק לא תהיה כל טענה כלפי ענבל ובעצם חתימתו על הסכם
זה הוא מוותר על כל טענה ,תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל בקשר עם ביטול בחירתו
כאמור.
.21שמירה על הוראות החוק
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 .21.1הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לביצוע העבודות.
 .21.2האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם ,והפרתו ,או הפרת כל
חלק ממנו ,על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.22משלוח הודעות
כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין במבוא להסכם זה לעיל תחשב
כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת ,או בתום  72שעות מעת שנמסרה למשלוח
בדואר רשום בבית הדואר ,המוקדם מבין השניים.
.23סמכות שיפוט
הסמכות המקומית בכל הקשור והנוגע להסכם זה הינה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור
המרכז ו/או תל-אביב-יפו בלבד.
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