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  להזמנה ב'נספח 

 נספח זה אינו רלוונטי למוסך אשר רשום בענבל

 נוספים מדינת ישראל וגופיםהסכם מסגרת למתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של 

 2011_____ בשנת שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה נתב"ג ביום ___ בחודש 

 

ענבל חברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית  בין:
  לביטוחי הממשלה

 מרחוב הערבה, קריית שדה התעופה

 ("המזמינה"" ו/או ענבל)להלן:  "

 

 

 

 מצד אחד;

 ___________________________ לבין:

 ת.ז/ח.פ/ע.מ __________________ 

 מרחוב ______________________

___________________________ 

 "(ספק מכרז המסגרת)להלן:  "

 

 

 

 מצד שני;

קבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב ל 05/2011מסגרת מכרז וענבל פרסמה  הואיל

 "(;המכרז)להלן: " נוספים מדינת ישראל וגופיםשל 

מכרז המסגרת )להלן: וספק מכרז המסגרת הגיש הצעה למכרז להיכלל במאגר ספקי  והואיל

 "(;ספק מכרז המסגרתהצעת " או "ההצעה"

 וועדת המכרזים של ענבל בחרה בספק כספק מכרז מסגרת;  והואיל

וענבל מעוניינת להתקשר עם ספק מכרז המסגרת ולקבל ממנו מעת לעת הצעות מחיר למתן  והואיל

צעת ה)להלן: " שירותי תחזוקה לדגמים במסגרת הפניות הפרטניות כפי שיוגדר בהמשך

 (;"הצעות המחיר" ו/אוהמחיר" 

, אם וכאשר יזכה בפניה שירותי תחזוקה מספק מכרז המסגרתמעוניינת לקבל וענבל  והואיל

  ם יזכה במסגרת הפניה הפרטנית;עבור הדגמים בההפרטנית, 

מורשה לתיקון כלי רכב, מטעם משרד  התחבורה, ובידו אישור מוסך הנו וספק מכרז המסגרת  והואיל

בתוקף מטעם היבואן של כלי הרכב, לפיו הינו מוסך שירות המורשה מטעם יבואן כלי הרכב 

פי שתוגדר כל תקופת ההסכם, כלמשך לטפל בכלי הרכב, ואישורים אלה יהיו בידו, ברציפות, 

 ;להלן

יש בידו את כל האמצעים וא עומד בכל תנאי המכרז, כי המצהיר, כי  ספק מכרז המסגרתו והואיל

 , כוח אדםא בעל רקע מקצועי, ידע, ניסיון, כישוריםו, וההשירותים המבוקשיםליתן את 

לפי  וואת כל התחייבויותיהמבוקשים ומומחיות הדרושים על מנת לבצע את השירותים 

 על פי תנאי הסכם זה;והסכם זה ברמה המקצועית הנאותה, 
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 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לפרש הוראות     1.2

 הסכם זה על פיהן.

 ההיפך.האמור ביחיד גם ברבים משמע וההיפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע ו 1.3

 הגדרות ונספחים .2

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם: 2.1

 

מכרז מסגרת ו/או 

 המכרז

לקבלת הצעות להיכלל במאגר ספקי מכרז מסגרת  05/11 מכרז מסגרת

מדינת ישראל ו/או גופים למתן שירותי תחזוקה עבור כלי הרכב של 

 נוספים, בעבור ענבל חברה לביטוח בע"מ.

מוסך אשר הצעתו עמדה בתנאי הסף במכרז המסגרת וענבל חתמה  ספק מכרז המסגרת 

 בעלים של מוסך מורשה יבואן בישראל. עמו על הסכם זה והינו 

סגרת לקבלת הצעות מחיר המ פנייה שתופנה באופן אלקטיבי לספק הפנייה הפרטנית

פנייה לדגמים המסוימים להם ניתן שירות אצל ספקי מכרז המסגרת. 

 זו תתבצע מעת לעת, ככל שמנהל הרכש יפרסם מכרזי רכש חדשים.

 ספק מכרז מסגרת שזכה בפנייה פרטנית כלשהי. מוסך

 ענבל חברה לביטוח בע"מ כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.  ענבל

יבואן הרכב ו/או 

 יבואני הרכב 

 יבואן רכב מורשה מטעם משרד התחבורה במדינת ישראל.

השירותים 

 המבוקשים

 להלן. 6סעיף  -זה  כהגדרתם בהסכם 

מנהל הרכב 

 הממשלתי

שבאגף החשב הכללי במשרד  יחידה בחטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה

האוצר שתפקידה אספקת שירותי רכב לכלל משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך שלהם וכן פיקוח על אופן השימוש במשאבים אלה, לרבות 

 אות ביצוען ואכיפתן. באמצעות קביעת הור
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מנהל הרכש 

 הממשלתי

החשב הכללי  בחטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה שבאגף גוף מטה

במשרד האוצר, המתווה ומבצע את מדיניות הרכש והלוגיסטיקה 

הממשלתית. המנהל מתמחה ואחראי על גיבוש מדיניות ואסטרטגיה 

מרכזי לביצוע רכש טובין ושירותים במגזר הממשלתי, ביצוע רכש 

 וסיוע לגופים ממשלתיים בביצוע ויישום מדיניות הרכש.

מנהל הרכב הממשלתי, משטרת ישראל ושב"ס, חברות ממשלתיות  מקבלי השירותים

 ו/או כל גורם אחר שענבל תתבקש לתת לו את שירותי התחזוקה

 .כלי הרכב של מקבלי השירותים כלי הרכב

)הכוללים בין השאר את נציגי מקבלי נציג ענבל ו/או נציג מטעמה  המפקח הטכני

השירותים( שאושרו על ידי ענבל לשמש כמפקחים טכניים במוסכים 

 הסכםשעימם יש לענבל הסכם מסגרת בנוגע לשירותים המבוקשים ב

 זה. 

 ועדה המכרזים של ענבל. וועדת המכרזים

אחראי מטעם ענבל 

 סכם זהעל ה

ביצוע הסכם זה  סמנכ"ל ביטוח או כל מי שימונה מטעמו לצורך

 ותפעול העבודה השוטפת מול המוסך הזוכה.

 אתר ענבל

תחת לשונית   www.inbal.co.il –אתר האינטרנט הרשמי של ענבל 

 "מכרזים".

 ההסכם

 הסכם זה על כל נספחיו.

 

 מהות ההסכם .3

http://www.inbal.co.il/
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בכפוף לתנאים  לכלי הרכבהסכם זה הנו הסכם מסגרת עבור קבלת שירותי תחזוקה  3.1

 המפורטים בהסכם זה ובמסמכי מכרז המסגרת.

השירותים המבוקשים כפוף למגבלות תקציביות החלות על  ויינתנמספר כלי הרכב בעבורם  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 משום 

האמור או בכל היקף  התחייבות של ענבל לרכוש מספק מכרז המסגרת שירותים בהיקף

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

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

אלא בהתאם לצרכיה ועל פי היקף כלשהו, שירותים ב ספק מכרז המסגרתלהזמין מ ענבל

 הבלעדי בלבד.  שיקול דעתה

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

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

אחרים, והוא מוותר בזאת  מכרז מסגרת מספקי ענבלשירותים שיוזמנו על ידי הבקשר עם 

 יתור בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה כאמור.ובו

נפקותה של תקופת ההתקשרות היא לעניין חובתו של ספק מכרז המסגרת לספק לענבל את  3.5

יות בפניה/יות הפרטנית/יות, /הלזכייהשירותים המבוקשים שיוזמנו ממנו מעת לעת בכפוף 

ות הסכם זה ולרבות במחירים ככל שיהיו, והכל על פי שיקול דעת ענבל,  בהתאם להורא

 הנקובים בהצעת/הצעות המחיר.

להסרת כל ספק מוסכם בזה, כי אין באמור בהסכם זה משום הטלת חובה כלשהי על ענבל   3.6

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

 התחייבויות והצהרות ספק מכרז המסגרת .4

 קמן:מצהיר ומתחייב כדל ספק מכרז המסגרת

בידו אישור בתוקף מטעם היבואן , כי הנו מורשה לתיקון כלי רכב, מטעם משרד  התחבורהכי  4.1

, הן מטעם אישורים אלהכי יבואן, והשל כלי הרכב, לפיו הינו מוסך שירות מורשה מטעם 

כל לאורך , ובתוקף יהיו בידו, ברציפות משרד התחבורה והן מטעם היבואן של כלי הרכב,

על כל  מקרה של  מידיספק מכרז המסגרת מתחייב להודיע לענבל באופן  תקופת ההסכם;

 העדר איזה מבין האישורים האמורים. 
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מכרז, כי יש בידו את כל האמצעים ליתן את השירותים, והוא בעל הכי הוא עומד בכל תנאי  4.2

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

רותים ואת כל התחייבויותיו לפי ההסכם ברמה המקצועית הנאותה, ועל פי תנאי השי

 .ההסכם

כי כל מי שיועסק על ידו במוסך בביצוע השירותים נשוא הסכם זה, יהיה בעל הכשרה  4.3

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

 בודה במוסך.   מתאים, מיומן, כשיר ומתאים לע

מכוח דין, חוזה או מסמכי היסוד שלו, כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות  4.4

בהסכם ולבצע את התחייבויותיו על פיו, אין כל התחייבות שלו המנוגדת  ענבללהתקשר עם 

להתחייבויות שנתן על פי ההסכם ואין בחתימתו על הסכם זה או בביצוע התחייבויותיו על 

פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו, וכל דין, לרבות תקנה, פסק דין 

בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדה   ענבלשפות את או צו, וידוע לו, שיחויב לפצות ול

בקשר עם הפרת הצהרתו זו, וכי אישר הסכם זה כדין על פי נהליו הפנימיים ומסמכי 

 ההתאגדות שלו.

כל ניגוד עניינים או בינו לבין מקבלי השירותים /ו מדינההבינו לבין ו/או  ענבלכי אין בינו לבין  4.5

ביחס עם העבודות נשוא הסכם זה, והוא מתחייב כי בכל מקרה של קיום חשש לניגוד עניינים 

, על פי שיקול דעתה , ויפעל בהתאם להוראותיהלענבל מידיכאמור הוא יודיע על כך באופן 

 .  הבלעדי

שמטרתה או כל פעולה  -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו  -כי לא ננקטה נגדו  4.6

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

, וכי הוא כי הוא קרא את כל דרישות השירותים המבוקשים המפורטים בהסכם זה, הבינם 4.7

דרישות בדייקנות, הו םתנאיהתאם לכל שירותים המבוקשים בהמתחייב לבצע את ה

או הסכם ו/, ובמועדים הקבועים בענבלצון ביעילות, במומחיות, ובמיומנות לשביעות ר

 במכרז.

ימלאו את תפקידיהם ו/או מי מטעמו  וו/או שלוחי וא ו/או מי מעובדיוא מתחייב שהוה 4.8

 .  ענבל והמדינהבנאמנות ובמסירות, וישתמשו בכישוריהם, ידיעותיהם וניסיונם לתועלת 

כל דין לניהול פעילותו  כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי 4.9

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

יספק את כל השירותים וינהל  ספק מכרז המסגרתלהפעלת עסק מטעם הרשות המקומית; 

כן את המוסך על פי כל דין כפי שהוא בתוקף ביום חתימת הסכם זה ו/או כפי שיתוקן, יעוד

 או יתקבל בעתיד.

, כי צרכים ודרישות אלה ניתנים להשגה, וכי בכוחו הודרישותי ענבלכי הוא הבין את צרכי  4.10

 .ענבללספק את השירותים, בהתאם לצרכי  ספק מכרז המסגרתשל 

כי כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגשו  4.11

ו/או הוצגו על ידו במסגרת הצעת ספק מכרז המסגרת במכרז הנם נכונים, מדויקים ומלאים, 

וכי יש לראות בהם כאילו ניתנו על ידו גם במסגרת ההסכם, וכי הוא הציג בפני ענבל את מלוא 

הנתונים שהתבקשו על ידה ו/או את מלוא המידע ו/או הנתונים הרלוונטיים המידע ו/או 

 להתקשרות בהסכם זה. 
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 אתקיבל את כל ההסברים הנחוצים לו לגיבוש הצעתו ולמילוי התחייבויותיו, ומצא הוא כי  4.12

בקשר עם הנתונים או  ענבלכל אלה להנחת דעתו, ואין ולא יהיו לו כל טענה או תביעה כלפי 

, בקשר לאי מסירת מידע או בקשר לאי התאמה מכל שירותיםהקשורים לביצוע ההעובדות 

 מין וסוג שהוא, לרבות טענות לביטול ההסכם או לשינויו.

 כלכלית מספקת לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם.כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת  4.13

בל או כל גורם אחר ספק מכרז המסגרת מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם ענ 4.14

 השותף לביצוע העבודות, והכל על פי הנחיות והוראות ענבל. 

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  4.15

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

 הגשת הצעת מחיר בפנייה/פניות פרטניות .5

מצהיר בזאת כי הבין את השיטה בה ינוהלו הפניות הפרטניות כאמור  סגרתספק מכרז המ 5.1

 בפרק השיטה במסמכי המכרז.

כל הצעת מחיר שתוגש במסגרת פניה פרטנית בה זכה ספק מכרז המסגרת, תצורף להסכם  5.2

 ותסומן כנספח ג' להסכם ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו. זה )במצטבר(

 הגדרת השירותים המבוקשים .6

 ספקמ הנדרשים השירותים המסגרת, במכרז לרבות זה, בהסכם אחר מקום בכל מהאמור גרועל מבלי

 "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: במצטבר  כדלקמן הינם הרכב כלי עבור המסגרת מכרז

 (:המבוקשים"

 כללי .6.1

  .השירותים מקבלי בעבור הרכב כליל הינם התחזוקה שירותי .6.1.1

 מקבלי ו/או הרכש מנהל ידי על שיירכש הרכבים היקף כי בזאת מובהר ספק, כל הסר למען .6.1.2

 מדיניות שינוי ו/או המדינה על החלות תקציביות למגבלות כפוף הינו  האחרים השירותים

 רכב. כל לרכישת ביחס המדינה של אחרת החלטה לכל ו/או הרכב כלי לרכישת בנוגע המדינה

 פרק בהמשך ראה – פרטניות פניותב לצאת שלא הזכות את לעצמה שומרת ענבל בהתאם,

  השיטה.

 במוסך מסוים רכב לכלי הנדרשים והתיקונים הטיפולים כל את לבצע מתחייבת אינה ענבל .6.1.3

 מסוים למוסך הטיפולים/תיקונים ביצוע רךלצו רכב כלי להצמיד התחייבות אין )קרי מסוים

 טיפול כל ביצוע לצורך הרכב כלי את להפנות רשאית תהא ענבל ההתקשרות(. תקופת אורך לכל

 לצרכיה בכפוף עת, בכל לנכון, שתמצא כפי אזור בכל אחר, מוסך כל או מוסך לכל תיקון ו/או

 הבלעדי. דעתה שיקול פי ועל
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 הבלעדי, דעתה שיקול פיל ענבל, רשאית תהא זה, הסכם נשוא המבוקשים השירותים במסגרת .6.1.4

 תעבורה מוצרי שהינם חלופיים ו/או מקוריים חילוף בחלקי להשתמש למוסך להורות

 לחוק ב50 סעיף לפי שפורסם בצו זה מונח כמשמעות והתאמה, איכות בדרישות העומדים

 זה הסכם נשוא והשירותים העבודות את יבצע ,המוסך .1988-תשמ"ח העסקיים, ההגבלים

 הרכב. כלי של היבואן ו/או היצרן להוראות אםובהת בכפיפות

  נספחיו. על זה ובהסכם בהצעתו לקבוע בהתאם תחזוקה שירותי לספק מתחייב המוסך  .6.1.5

 השירותים את מעניק הוא באמצעותו המוסך את להחליף ו/או לשנות רשאי יהיה לא מוסך .6.1.6

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

 אזור באותו היותו זה ובכלל המסגרת, והסכם המכרז תנאי בכל יעמוד המוצע שהמוסך

  הזוכה. המוסך היה בו גיאוגרפי

 )כגון השירותים בביצוע הכרוכים והאישורים התיקון הוראות המסגרת, הסכם פתתקו בכל .6.1.7

 למזמינה ומהמוסך למוסך מהמזמינה יועברו וכד'( חריגות עבודות אישור בחלפים, שימוש

 רכב משמאי מפורט כתוב באישור או הממוחשבת המערכת באמצעות השירותים למקבלי ו/או

 להלן. 3 בפרק כמפורט

 במערכת תיקון/טיפול הזמנת באמצעות יתבצע בו, טיפול ו/או רכב כלי תיקון לביצוע אישור .6.1.8

 ו/או  השירותים מקבלי עבור ענבל ידי על שתוצא (העבודה" "הזמנת )להלן: בלבד הממוחשבת

 התיקון יצוין העבודה בהזמנת מענבל. הזמנות להוציא בכתב אישור שיקבל נוסף גורם כל

 מובהר בנוסף, היבואן. באחריות נכלל שאינו לתיקון מראש אישור לקבל המוסך חובת הנדרש.

 על מידע תמורה. כל תשולם לא עבודה, הזמנת ללא שיתבצע טיפול ו/או תיקון בעבור כי בזאת,

 המוסכים לידיעת ענבל, ידי על יובא לעיל למנויים בנוסף עבודה הזמנות להוציא המורשים

 בלבד. ובכתב מראש

 בואןי אחריות במסגרת תיקונים .6.2

 כוללים תחזוקה, שירותי לתת מוסךה יתבקש עבורם הרכש, מכרז במסגרת שיירכשו הרכב כלי .6.2.1

  הרכש. במכרזי שיוגדר כפי קלומטראג' / לתקופה יצרן אחריות

 תקופת במשך ברכב שתתגלה היבואן אחריות בתחום שהיא תקלה כל לתקן מתחייב המוסך .6.2.2

 התיקונים כל תיקון בגין התמורה אן.היצרן/היבו של האחריות בכתב כמפורט התחזוקה,

 לא ולענבל במישרין, מהיצרן/יבואן וסךהמ ידי על תיגבה היצרן/היבואן, באחריות שהנם

 לכך. בקשר חבות ו/או אחריות כל תהייה
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  תחזוקה שירותי .6.3

  הבאים: התחזוקה שירותי את השאר בין למזמינה לספק מתחייב המוסך

 תיקונים. שירותי .6.3.1

 להלן. כמפורט דרכים תאונות נזקי של תיקון שירותי .6.3.2

 להלן: כמפורט השאר בין הכוללים ותיקונים יצרן הנחיות פי על תחזוקה שירותי .6.3.3

  ובדיקות. מסננים, נוזלים, שמנים, החלפת הכוללים )זמן/ק"מ( תקופתיים טיפולים.6.3.3.1

 היצרן/היבואן; אחריות במסגרת וכיוונים בדיקות תיקונים,.6.3.3.2

 אוויר; ומיזוג חשמל עבודות אות,מכונ עבודות דיאגנוסטיקה,.6.3.3.3

 היצרן/היבואן; אחריות במסגרת כלולים שאינם שבר ו/או נזק תיקוני תיקונים,.6.3.3.4

 נוספים ואביזרים מיתקונים וכן מקוריים ומיתקונים אביזרים של ותיקון תחזוקה .6.3.3.5

 הרכב; רכישת אחרי או לפני אם היבואן ידי על ברכב שהותקנו

 וצירים. סגרים למיניהן, ידיות ,מנעולים כגון: כלליות, עבודות.6.3.3.6

  תאונה; לאחר לרכב וריתוך ,מסגרות וצבע פחחות – מרכב תיקוני.6.3.3.7

 נוסף מיתקן כל ו/או הרכב בכלי שהותקנו מיגון מערכות תיקון שמע, ואמצעי רדיו תיקון.6.3.3.8

 היבואן; אישור את שקיבל

 הראשון התקופתי לטיפול הגעתו לפני ברכב שנתגלה ההיגוי בזויות ליקוי -  פרונט כיווני.6.3.3.9

 נזק; או תאונה עקב פגיעה של במקרים למעט ,היבואן באחריות יהיה

 תווית; כולל חורף בדיקת .6.3.3.10

 ברכב בטיחותית בדיקה לבצע למוסך, הרכב נכנס שבגינו הטיפול ו/או התיקון בגמר .6.3.3.11

 הרכב. של תיקון/עבודה" ל"הזמנת שיצורף בטופס המופיע הבדיקה למפרט בהתאם

 השירותים. מקבל לנציג וימסרו הטופס גבי על כנדרש יחתום המוסך

  הנדרשים; התיקונים כל וביצוע שנתי רישוי ביצוע שנתי, לרישוי כנה .6.3.3.12

 ענבל; ידי-על הרכבים תחזוקת בעניין המוסך על שתוטל אחרת מטלה כל .6.3.3.13
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 הנדרש הטיפול ו/או התיקון אם לוודא הזוכה המוסך של מתפקידו כי מובהר ספק הסר למען .6.3.4

 הטיפול ו/או והתיקון במידה טיפול. ו/או תיקון כל ביצוע לפני היבואן אחריות בגדר נכלל

 מראשו בכתב אישור מהמזמינה לבקש הזוכה המוסך על היבואן באחריות נכלל לא המבוקש

 קבלת ללא היבואן באחריות נכלל שאינו טיפול ו/או תיקון בוצע הטיפול. ו/או התיקון לביצוע

 תמורה. כל בגינו תשולם לא ,כאמור בכתב אישור

 שייכים יהיו  ענבל, ידי על לתשלום שאושר תיקון, במסגרת מהרכב, שהוסרו תקולים חלפים .6.3.5

 אחרת. יורה הטכני המפקח כן אם אלא לה, ויימסרו לענבל

   דרכים ונותתא במסגרת תיקונים .6.4

 והתיקון הזוכה במוסך לתיקון יוכנס תאונה לאחר רכב ענבל, של הבלעדי דעתה שיקול פי על .6.4.1

 הזוכה מהמוסך לתיקון מחיר הצעת ו/או ענבל מטעם שמאי של מחיר הערכת סך על יעלה לא

 .הטכני המפקח ידי על שתאושר

 החלפים את וסךלמ פקלס הבלעדי, דעתה שיקול לפי ענבל, רשאית תהא תאונה, של במקרה .6.4.2

 לצורך הנדרשת העבודה את ורק אך לבצע ממנו ולדרוש התיקון, ביצוע לצורך הדרושים

  בלבד. עבודה תכלול העלות במחיר. כלשהי תוספת ללא וזאת התיקון,

 מכללים תיקוני .6.5

 זו אחריות .וסךהמ ידי על הפחות לכל חודשים (6) שישה של אחריות תינתן מכללים לתיקוני .6.5.1

 וזאת מטעמה, מי ו/או מרשויותיה מי ו/או השירותים מקבלי ברשות הרכב כלי עוד לכ תמשך

 ההסכם. תקופת נסתיימה אם גם

 חוזרים תיקונים .6.6

 תיקון של בביצוע המוסך מחויב הטכני המפקח לדעת שבו במקרה כי מובהר ספק הסר למען .6.6.1

 מובהר נוספת. רהתמו כל ללא וזאת החוזר, התיקון של בביצועו המוסך מחויב יהיה חוזר,

 תועבר חוזר", "תיקון הנו מסוים תיקון אם לשאלה ביחס מחלוקת של במקרה כי בזאת,

 כל על בזאת מוותר והמוסך ומכרעת, סופית תהא שקביעתו הטכני המפקח להכרעת המחלוקת

 זה. בעניין תביעה או דרישה טענה,

 או תיקונים לדחות או שנותל לאשר, המקצועי, דעתו שיקול פי על רשאי, יהיה הטכני המפקח .6.6.2

 מקצועית ולהנחות חוזרים תיקונים על להורות בסיומה, או במוסך העבודה במהלך טיפולים,

 יהיו חוזר לתיקון הוראה מתן ו/או טיפולים ו/או תיקונים ודחיית שינוי אישור, המוסך. את

 להלן. כמפורט הזמנה באמצעות
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 במוסך לא קרי אחר, במוסך חוזר תיקון לבצע ואחרות אלו מסיבות יידרש רכב וכלי במידה .6.6.3

 הראשון התיקון את שביצע למוסך הודעה כך על תינתן הראשון, התיקון את שביצע הזוכה

 התיקון את שביצע למוסך תינתן האמור, אף על החוזר. התיקון בעלות יחויב הראשון והמוסך

 וזאת החוזר התיקון את מובעצ ולבצע שלו למוסך הרכב את חשבונו על לגרור אפשרות הראשון

 התקלה אירע בו מהמקום ק"מ 60 על עולה שאינו במרחק למוסך תעשה שהגרירה לכך בכפוף

 לעיל. שנקבע כפי תיקון לביצוע הזמנים מלוח סטייה תהיה ושלא ברכב החוזרת

 ככל תמורה", ללא חוזר "תיקון המילים בציון לעיל,  כמצוין הזמנה תימסר חוזר לתיקון .6.6.4

 הראשון. התיקון בוצע בו מוסך באותו יתבצע החוזר שהתיקון

 המבוקשים השירותים מתן זמינות .6.7

 בפועל הטיפול כי מתחייב  כן כמו זה. חוזה נשוא הרכב בכלי לטיפול עדיפות לתת מתחייב מוסך .6.7.1

 למוסך. הרכב/ים הגעת ממועד עגולה משעה יאוחר לא יחל ברכב/ים

 נכנס בגינה הפעולה לביצוע היצרן שבשעתון התקן זמן על יעלה לא במוסך הרכב שהיית משך .6.7.2

 המזמינה היתר"(, "שהיית )להלן: יותר ארוכה שהייה של במקרה שלוש. כפול למוסך הרכב

 "הרכב )להלן: ערך שוות ברמה או הזוכה במוסך השוהה הרכב מסוג חלופי רכב לשכור רשאית

 רשאית תהא זה במקרה היתר. שהיית תקופת כל למשך וזאת ,מוסךה חשבון על החלופי"(

  המוסך. זכאי יהיה לה מהתמורה החלופי הרכב השכרת  עלות את לקזז המזמינה

 של שלוש כפול שעתון חישוב לצורך אחד כתיקון יחשבו חוזרים תיקונים כי בזאת מובהר

 היצרן.

  כללית הערה .6.8

 בכפוף ,מהמוסך המבוקשים השירותים היקף את להרחיב או לצמצם הזכות שמורה לענבל .6.8.1

 הבלעדי. דעתה שיקול ולפי לצרכיה

 דרישות מיחשוביות  .7

יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל תקופת ההסכם את מערכות המחשוב כמפורט  ספק מכרז המסגרת 7.1

 :("המערכת הממוחשבת")להלן:  להלן

 זיכרון פנימי; GB 1ומעלה עם מינימום  4דגם פנטיום  PCמחשב  7.1.1

 ;SP3  Windows XPמינימום מערכת הפעלה 7.1.2

 ומעלה; Internet Explorer 7דפדפן אינטרנט:  7.1.3

 תכננת אנטי וירוס מותקנת ומעודכנת באופן שוטף; 7.1.4
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מול  Pop-Upולאפשר  ActiveX, JAVA , CheckPoint Clientאפשרות להרצת  7.1.5

 אתר האינטרנט והמערכת של ענבל;

האופציות הבאות, וזאת על פי חיבור למערכת המחשוב של ענבל באחת משתי 

 הנחיות ענבל בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לצרכיה:

 של בזק ייעודי לענבל; IP/VPN-קישור ל 7.1.5.1

 1.5M/128Kחיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי של  7.1.5.2

(ADSL/;)'כבלים וכו 

כבלים תתאפשר התקנת תוכנת זיהוי והצפנה /ADSLבמקרה של תשתית  7.1.6

 לצורך חיבור לאתר ענבל; Checkpoint מתוצרת חברת

 .FTPעודי לצורך העברת קבצים דו כיוונית בטכנולוגית יפורט י 7.1.7

החוצה מהתחנות לכיוון  TCP 5500אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות  פורט  7.1.8

 Support Meetingאו מקבילה לתמיכה מרחוק ) RealVNCהאינטרנט והתקנת 

Juniper Port 443 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; ענבל(, הכל על פי הנחיות , 

מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות לצורך עבודה עם המערכת   7.1.9

לרבות חומרה, רישיונות למערכת הפעלה, אנטי וירוס, סורק , הממוחשבת

 בלבד.ספק מכרז המסגרתותקשורת שוטפת לספקים )בזק וכו'( יהיו על חשבון 

רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש כן מובהר , כי ענבל תהא  7.1.10

, עמו תתקשר, לשנות ו/או ספק מכרז המסגרתלצורך מתן השירותים, להורות ל

לעדכן את מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת שתהיינה תואמות שדרוגים 

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

 הזוכה בלבד. ספק מכרז המסגרתל חשבון הייעשה ע

קשרי עבודה שוטפים עם ענבל  יתבצעו באמצעות מערכת מידע ממוחשבת  7.1.11

שתסופק על ידי ענבל ועל חשבונה )להלן:  INTERNET EXPLORERמבוססת 

 (, שתאפשר בין היתר:"המערכת הממוחשבת"

על מנת לספק את השירותים  קבלת הנתונים והמסמכים הנדרשים 7.1.11.1

 בקשות וקבלת האישור הזנת המסגרתתחייב ספק מכרז להם ה

 .לביצוע העבודות בהתאם לדרישות המערכת

הזנת נתוני העבודה והחלפים בהם בוצע שימוש במהלך השירות  7.1.11.2

 ספק מכרז המסגרת.שביצע ה

סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל,  7.1.11.3

 במידה ויהיו כאלו.
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כן מובהר, כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא  7.1.11.4

שהדבר נדרש לצורך מתן השירותים, להורות לספק עמו תתקשר 

לשנות ו/או לעדכן את מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת 

שתהיינה תואמות שדרוגים במערכת הממוחשבת )כהגדרתה להלן(, 

ספק מכרז ייעשה על חשבון  במידה שיהיו. שינוי ו/או עדכון כאמור

 בלבד. המסגרת

בכל תקופת ההסכם, הוראות התיקון והאישורים הכרוכים בביצוע  7.1.11.5

השירותים )כגון שימוש בחלפים, אישור עבודות חריגות וכד'( יועברו 

מענבל ו/או ממקבלי השירותים לספק ומספק מכרז המסגרת לענבל 

 הממוחשבת.ו/או למקבלי השירותים באמצעות המערכת 

 תקופה ותחולת ההסכם

 בפנייה פרטניתהראשונה חול מיום קבלת הודעת הזכייה זה תפת הסכם ותק 7.1.12

הסכם כלשהי בפנייה פרטנית עדיין לא זכה  וספק מכרז המסגרת.  במידה כלשהיא

ייכנס לתוקף מיום קבלת הודעת הזכייה בפנייה  זההסכם  תוקף.זה לא יהיה ב

 .כלשהי פרטנית

החל ממועד קבלת הודעת הזכייה חודשים(  48שנים ) 4ה לתקופה של יהי זההסכם  7.1.13

 הראשונה בפניה פרטנית כלשהיא. 

תקופת ההסכם תתוקן באופן אוטומטי בכל פעם שספק מכרז המסגרת יזכה בפניה  7.1.14

חודשים( מלאות החל ממועד קבלת הודעת  48שנים ) 4פרטנית נוספת לתקופה של 

ה זכה. דהיינו, תקופת ההתקשרות תמנה הזכייה בפניה הפרטנית האחרונה ב

האחרונה וכן  ההזכיימחדש לתקופה של ארבע שנים החל ממועד קבלת הודעת 

  ("תקופת ההתקשרות"הלאה. )להלן: 

ארבע שנים לכל ענבל שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב 7.1.15

"תקופת )להלן: היותר, באופן חלקי או מלא, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי 

 .("המוארכת ההתקשרות

 תמורהה .8

ספק מכרז , יהיה ספק מכרז המסגרתשירותים ולקיום מלוא התחייבויות ביצוע הבתמורה ל 8.1

 . (התמורה""להלן: ) בנספח ג' להסכםזכאי לתמורה המפורטת  המסגרת

עבור השירותים תשולם לספק במהלך שבעת  ספק מכרז המסגרתהתמורה לה יהיה זכאי  8.2

לכל חודש קלנדארי הבא לאחר החודש העוקב לחודש בו הוצגה  15 -הימים החל מהיום ה

 יום(. 45ספק תקינה )שוטף +  מס חשבונית

יציג אישור על ניהול ספרים בתוקף ואישור על פטור מניכוי מס במקור  ספק מכרז המסגרת 8.3

 .דרש ממנו בהתאם לכל דין(את המס כנ ענבל)שאחרת, תנכה 
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הנה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת, והיא כוללת את כל  התמורה האמורה לעיל 8.4

ספק , מכל מין וסוג שהיא, הן ישירות והן עקיפות, בהן יצטרך ספק מכרז המסגרתהוצאות 

לשאת לצורך מתן השירותים ו/או לצורך מילוי כל התחייבות אחרת על פי  מכרז המסגרת

לא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, לכל תשלום ו/או תמורה  ספק מכרז המסגרתהסכם זה, ו

 נוספים, מכל סוג ומין שהוא.

ספק מכרז המסגרת יגיש את החשבוניות כשהן תואמות את הקבוע בנספחי המחירים. כל  8.5

נגרם מאי התאמה לקבוע בנספחי המחירים, לא יהיה בו כדי לחייב את ענבל עיכוב בתשלום ה

לפצות את ספק מכרז המסגרת על כך, לרבות העדר זכות של ספק מכרז המסגרת לקבלת 

 תשלומים בגין התייקרות, ולא תהיה לספק כל טענה בקשר לכך. 

 שמירת סודיות .9

להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל ספק מכרז המסגרת מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר,  9.1

אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם הסכם זה, או בתוקף הסכם זה, תוך תקופת ההסכם, 

 לפניו, או לאחר מכן.

פי מסמך זה, מהווה -ספק מכרז המסגרת מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי אי מילוי התחייבות על 9.2

 .1977-חסי חוץ וסודות רשמיים(, תשל"זעבירה לפי חוק דיני העונשין )בטחון המדינה, י

ידי עובדיו, מנהליו, -ספק מכרז המסגרת מתחייב לגרום לכך, שהסודיות כאמור תישמר גם על 9.3

ידי ספק מכרז המסגרת -סוכניו והמועסקים על ידיו, וכל מי שהחוזה כאמור יובא לידיעתו על

להעביר, להודיע, למסור  או באמצעותו, ולהחתים אותם על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא

או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע  אליהם בקשר עם חוזה זה, או תוך תקופת החוזה 

 לפניו או לאחר מכן. 

 הוראות בטחון .10

 ספק מכרז המסגרת מתחייב לקיים את כל הוראות  הביטחון שבדין. 10.1

 מערכת היחסים בין הצדדים .11

ם ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסי 11.1

מעביד המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים -לספק ואינם יוצרים יחסי עובד

 מעביד.-יוצרים יחסי עובד אינםבלבד, והם  

מוצהר ומוסכם כי לספק או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובדים אצל ענבל ו/או אצל  11.2

וכי למעט תשלום התמורה כמפורט לעיל, הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום   מקבלי השירותים

 מכל סיבה שהיא. -או הטבה אחרת בקשר להסכם זה  ו/או ביטולו, או סיומו, ו/או הפסקתו 

 ו ו/או מי מטעמוישא בכל התשלומים להם זכאים עובדיי ספק מכרז המסגרת בלבד 11.3

זה תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל  , ובכלללענבלבמתן השירותים  והמועסקים על יד

בגין העסקת עובדים ו/או מועסקים  ספק מכרז המסגרתנוסף שחל או יחול על תשלום אחר 

ותנאי העסקתם מתוקף דיני העבודה במדינת ישראל, לרבות פיצויי פיטורין, חופשה, הפרשות 

וג, הודעה מוקדמת או לקופות גמל, קרנות פנסיה, דמי נסיעה, הבראה, החזרי הוצאות מכל ס

 פדיונה או בגין כל תנאי סוציאלי אחר ותשלומים סוציאליים נוספים כקבוע בדין.

מתחייב לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי  מבלי לגרוע מהאמור, ספק מכרז המסגרת 11.4

העבודה החלים עליו ועל עובדיו מכוח כל דין, ואחר האמור בהוראות הסכמים קיבוציים ככל 
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חלים על המפעיל מכוח צווי הרחבה במשק ועל פי הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שהללו 

מתחייב לעמוד בהוראות החוקים הבאים, לפחות: חוק שירות  ספק מכרז המסגרת

-; חוק דמי מחלה, תשל"ז1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-התעסוקה, תשי"ט

; חוק שכר שווה 1954-ק עבודת נשים, תשי"ד; חו1951-; חוק חופשה שנתית, תשי"א1976

-; חוק הגנת השכר, תשי"ח1953-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-לעובדת ולעובד, תשנ"ו

; 1995-; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה1963-; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג1958

שלא כדין והבטחת  ; חוק עובדים זרים )איסור העסקה1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

, 1996-; חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

והכל כפי נוסחם במועד החתימה על חוזה זה ו/או כפי שיתוקנו ו/או יעודכנו בעתיד, ועל פי 

 התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחם.

מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח  ספק מכרז המסגרת 11.5

, והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת שתקוימנה כל התחייבויותיו על פי 1968 -

דרישות כל דין, משך כל תקופת ההסכם והארכותיו, ככל הסכם זה, וכן מתחייב לקיים 

דים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות לפי שתהיינה, בכל הקשור לתנאי ההעסקה של העוב

 הסכם זה ולרבות תנאי עבודה ותנאים סוציאליים. 

מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי  ספק מכרז המסגרת 11.6

 הינם עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים.הסכם זה 

שירותים נשוא הסכם זה, ממתן , מידילהורות לספק על הרחקה, באופן  תהא רשאית ענבל 11.7

המספקים את השירותים, בכל עת  ספק מכרז המסגרתשל כל אחד מאנשי צוות העבודה של 

ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ומבלי שתישא בגין כך בכל 

. מבלי לגרוע מכלליות פק מכרז המסגרתסו/או עובדי  ספק מכרז המסגרתאחריות כלפי 

תהא רשאית להורות לספק על הרחקה כאמור במקרים בהם לאיש הצוות יש  ענבלהאמור, 

, ענבלעבר פלילי ו/או שהוא נמצא בעיצומו של הליך פלילי, לרבות חקירה משטרתית, ושלדעת 

רותים נשוא הסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש בכך כדי למנוע ממנו מהיות מעורב במתן השי

 זה.

ספק מכרז או לנציגה לפקח, להדריך או להכווין את  לענבלאין לראות בכל זכות הניתנת  11.8

או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכם זה  המסגרת

 במלואו ואין בהם כדי להקם מערכת יחסים של עובד מעביד.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום  ספק מכרז המסגרת 11.9

אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר בשם פעולות 

 שביצע.

מעבד -בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד ענבלתבע את יכי לא  ספק מכרז המסגרת מתחייב 11.10

 ענבלעשה כן, או אם תחולנה על י ו, וכי אם למרות התחייבותענבללבין  וו/או מי מטעמ ובינ

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

ספק מכרז חויב יאזי,  - ההסכםבמהלך תקופת  וו/או מי מטעמ ספק מכרז המסגרתלבין  ענבל

כך, על כל הוצאה שתגרם לה בגין או בקשר לפי דרישתה הראשונה ל ענבללשפות את  המסגרת

ספק מכרז עדכנה את  שענבלובלבד  ,דין-עם התביעה כאמור, לרבות שכר טרחת עורכי

 אפשרות להתגונן באופן עצמאי. ספקעם קבלת התביעה ו/או הדרישה וניתנה ל מיד המסגרת
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי יקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי 

גוף שיפוטי, כי מי מטעם ספק מכרז המסגרת הינו עובד של ענבל, או כי מי מטעם ספק מכרז 

המסגרת זכאי לזכויות כשל עובד של ענבל, או אם תחולנה על ענבל הוצאות נוספות מעבר 

מעביד בינה לבין מי מטעם ספק -ובעות מקביעה כי שררו יחסי עובדלאמור בהסכם זה, הנ

 פי הסכם זה,  יחולו ההוראות הבאות: -מכרז המסגרת במהלך תקופת ההתקשרות על

במקום התמורה ששולמה לספק מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא תמורה  11.10.1

פק מכרז סמהתמורה ששולמה בפועל, ויראו את   40%מופחתת )ברוטו( בשיעור של 

, במקרה כזה, כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת )ברוטו( רטרואקטיבית המסגרת

מהתמורה אשר  60%ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים )קרי, לתמורה בת 

 שולמה בפועל(.

, כל סכום ששולם ממועד תחילת לענבל, יהיה להחזיר ספק מכרז המסגרתעל  11.10.2

, וזאת בצמוד למדד המחירים ההתקשרות ואשר שולם מעל לתמורה המופחתת

מדד הבסיס: המדד הידוע במועד כל תשלום; המדד  -לצרכן )לעניין סעיף זה 

החדש: המדד הידוע במועד ההחזר בפועל( ועם הפרשי ריבית חודשית צמודה 

תהיה רשאית לקזז  ענבללשנה. מבלי לגורע מכל זכות העומדת לה,  4%בשיעור 

 שיגיע ממנה לספק או למי שיבוא מכוחו. סכומים עודפים אלה כנגד כל סכום

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  11.11

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

 עוסק מורשה .12

ברת  תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי הסכם זה הינו המצאת צילום תעודת עוסק מורשה 12.1

, ובכל שנת כספים במשך קיום הסכם זה אישור 1976-תוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

מפקיד מורשה או מרואה חשבון, או העתק ממנו, המעיד כי ספק מכרז המסגרת מנהל את 

 פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי חוק.

 תרופות .13

הסכם זה מכל סיבה שהיא, ולא תיקן את  לא עמד ספק מכרז המסגרת בהתחייבויותיו על פי 13.1

ימים מקבלת התראה בכתב מן ענבל, רשאית ענבל לפי שיקול דעתה להפסיק  7ההפרה תוך  

את ביצוע העבודה או כל חלק מהן ללא כל התראה נוספת, או לבטל את ההסכם, וזאת מבלי 

אית ענבל לראות כן רש-פי כל דין. כמו-לגרוע מזכות ענבל לפיצוי הנאמר בהסכם זה או על

את החוזה בתוקף ולעשות את העבודות בעצמה, או באמצעות אחר, על חשבון ספק מכרז 

 המסגרת. 

הפר ספק מכרז המסגרת את ההסכם הפרה יסודית, תהיה ענבל רשאית להפסיק את ביצוע  13.2

ההסכם ללא כל התראה מראש, ולבטל את ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכות ענבל לפיצוי 

פי כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל -כם זה או עלהנאמר בהס

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

נוכח ספק מכרז המסגרת לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד 

יוכל לעמוד במועדים שנקבעו  בהתחייבויותיו, כולן, או מקצתן, מכל סיבה שהיא, או כי לא

בהסכם זה, יודיע על כך מיד בעל פה ובכתב לנציג ענבל. הודיע ספק מכרז המסגרת כאמור, 
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רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם או 

 להפסיק את ביצוע ההסכם או כל חלק ממנו. 

על ידי ספק מכרז המסגרת, כאמור לעיל, אין בה כדי החלטת ענבל בדבר הפסקת העבודות  13.3

לפטור את ספק מכרז המסגרת ממסירת אותו חלק של העבודה שבוצע על ידו לידי ענבל, מיד 

 עם הצגת דרישה כזו.

פי הסכם זה או על פי כל דין -אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות ענבל לכל סעד אחר על 13.4

 בגין ההפרה.

 הסבת ההסכם .14

בשל דרישות רגולטוריות בישראל, נדרשת ענבל להפריד את פעילות הביטוח שלה מיתר  14.1

פעילותה העסקית. לפיכך, מתכננת ענבל להעביר את פעילותה בתחום הביטוח לחברת בת 

ספק מכרז יסכים  וכפוף לכמה תנאים. במסגרת זב"(, ארגוןחדשה בבעלותה המלאה )"רה 

ה בשמה פי הסכם זה  לחבר-להמחאה של זכויותיה והתחייבויותיה של ענבל על המסגרת

 .ארגוןהרה  החדש לכשתוקם, במועד השלמת

אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, ו/או להעביר ו/או  ספק מכרז המסגרת 14.2

ה ובין למסור ו/או לשעבד כל זכות או חובה הנובעים מהסכם זה לכל גורם שהוא, בין בתמור

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

על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור  הוחיובי הלהמחות את זכויותי תהא רשאית ענבל 14.3

על פי  ספק מכרז המסגרת, ובלבד שהמחאה כאמור לא תפגע בזכויות ספק מכרז המסגרת

 הסכם זה.

ספק מכרז בהסבת ההסכם כאמור כדי לשחרר את לעיל ו הסעיףלפי  ענבלאין בהסכמת  14.4

 ספק מכרז המסגרתמכל אחריות או חובה החלה עליו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ו המסגרת

 ימשיך להיות אחראי לקיום המלא והשלם של כל ההתחייבויות לפי הסכם זה. 

פרת כל חלק האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או ה 14.5

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

 קיזוז, ניכוי ועכבון .15

לקזז   ענבל תלכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי ענבלמבלי לגרוע מזכויות  15.1

גיעו יאו כל סכום מהם כנגד סכומים אשר ממנה תשלומים אשר יגיעו לספק  הו/או לעכב אצל

 .ספק מכרז המסגרתמאת ענבל ל

האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק לענבל על ידי ספק מכרז מבלי לפגוע בכלליות  15.2

המסגרת, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה לענבל זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו 

 בל.לספק את כל הסכומים שענבל עלולה לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתה של ענ

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

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

 לטיפולו לפי הסכם זה.

, ענבל רשאית לנכות כל סכום, או חלק ממנו, הרשום בחשבוניות שספק מכרז המסגרת הגיש 15.4

 אם  המחיר אינו לפי תנאי הסכם זה.
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האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  15.5

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

 התרופות מצטברות .16

עשות התרופות לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשתה ענבל בהסכם זה ל 16.1

בתגובה להפרת ההסכם בידי ספק מכרז המסגרת, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה 

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

 ערבות  .17

)תוגש ע"י ספק מכרז המסגרת לא יאוחר מעשרה ימי עבודה ₪  10,000ערבות ביצוע על סך  17.1

 שיצויןעת ענבל על זכייתו בפניה הפרטנית הראשונה או עד למועד אחר כפי לאחר קבלת הוד

על ידי ענבל במכתב הזכייה(. ספק שכבר זכה בפניה פרטנית וכבר הגיש ערבות ביצוע אחת 

שהגיש כבר לענבל ערבות ביצוע בגין  במידה ומוסךנוספת. אינו צריך להגיש ערבות ביצוע 

יהיה עליו להגיש ערבות ביצוע  –בפנייה פרטנית נוספת וכן הלאה פנייה פרטנית כלשהי, יזכה 

. על אף האמור לעיל, ענבל מוארכת במקום הערבות שהגיש בפנייה הפרטנית העוקבת בה זכה

מול ספק מכרז  שומרת לעצמה את הזכות, במקרים מיוחדים בהם היקף ההתקשרות

"ערבות לת ערבות הביצוע )להלן: לבקש את הגד₪  120,000המסגרת עולה בממוצע רבעוני על 

(. בכל מקרה של הגדלת הערבות, לא תבקש ענבל ערבות מוגדלת שתעלה המוגדלת"הביצוע 

ערבות הביצוע המוגדלת תהא במקום ערבות הביצוע המקורית. ערבות ₪.  30,000 –על סך של 

ראה  –הביצוע המוגדלת תוגש בנוסח של הערבות ביצוע המקורית, בשינויים המחויבים 

 פרטים להלן.

 בפניה הפרטנית.   ההזכייערבות הביצוע תוגש בנוסח שיצורף לפניה הפרטנית ו/או להודעת  17.2

 ההזכיייום מיום  60-שנים ו 4תוקף ערבות הביצוע: ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופה של  17.3

, או מיום שאותו תקבע ענבל כיום הראשונה בה יזכה ספק מכרז המסגרת בפניה הפרטנית

 תחילת תוקף הערבות. 

למען הסר ספק מובהר, כי ממועד התקיימותו של התנאי להמצאת ערבות הביצוע המוגדלת  17.4

כאמור בסעיף זה, תעמוד ערבות הביצוע המוגדלת בתוקפה למשך כל יתרת תקופת ההסכם 

המשך תקופת ההסכם מהיקף יום, וגם במקרה שבו היקף העבודה עם הזוכה יקטן ב 60ועוד 

 העבודה האמור בסעיף זה, תיוותר ערבות הביצוע המוגדלת על כנה והיא לא תפחת. 

, תהא רשאית ענבל לפי על פי הסכם המסגרתבהתחייבויותיו ספק מכרז המסגרת לא עמד  17.5

שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. 

, תהא ענבל רשאית לחלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את ו כאמורענבל את זכייתביטלה 

ו/או ערבות הביצוע הפניה הפרטנית במסגרת  ספק מכרז המסגרתביצוע שהגיש ההערבות 

המוגדלת )במידה וזו החליפה את המקורית(, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

 לרשותה. 

כאמור, לא תהיה לו כל טענה כלפי ענבל ובעצם הגשת  שזכייתו בוטלה ספק מכרז מסגרת, 17.6

הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל בקשר עם ביטול זכייתו ו/או 

 חילוט הערבות כאמור.

בשל אי עמידתו בתנאי ספק מכרז המסגרת מבלי לגרוע מן האמור, ביטלה ענבל את זכייתו של  17.7

ייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה השפעת ביטול סעיף זה או אחר, אין ולא תה
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שזכו במסגרת הפניה  ספקי מכרז המסגרתעל שאר  ספק מכרז המסגרתההתקשרות מול 

עמו בוטלה ההתקשרות ובפרט לא לעניין תנאי הסף ספק מכרז המסגרת הפרטנית שבה זכה 

לעניין הפריסה כהגדרתו בפניה הפרטנית )גם אם המוסך הזוכה היה מוסך חובה  הגיאוגרפי

הגיאוגראפית הנדרשת, סיום ההתקשרות עמו לא יבטל את ההתקשרות עם שאר המוסכים 

 הזוכים בפניה הפרטנית בו זכה(. 

פי תנאי -פי כל דין ועל-מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לענבל, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על 17.8

מכל סיבה ספק מכרז המסגרת הסכם המסגרת עם המכרז, במקרה שבו ביטלה ענבל את 

נוספים באותו ספקי מכרז מסגרת שהיא, או במקרה שהחליטה ענבל משיקוליה כי נדרשים 

אזור של המוסך הזוכה, תהייה רשאית ענבל, אך לא חייבת, לפנות לספק מכרז מסגרת 

צעת מחיר שהצטרף למאגר לאחר הפניה הפרטנית ולהציע לו להתקשר עמה בהסכם על פי ה

. ספק מכרז מסגרת לדגםמהמחיר המשוקלל  5% –שתוגש על ידו אך שלא תעלה על יותר מ 

ימי עבודה.  14 –כאמור ייתן את תגובתו בכתב לפניה הפרטנית שתוגש לו תוך לא יותר מ 

סרב ספק מכרז המסגרת להצעת ענבל או שסרב להפחית את הצעתו הכספית )באם היתה 

תנה מטעמו כל תגובה, תהייה רשאית ענבל לפנות בהצעה דומה לספק גבוהה מדי( או שלא ני

מכרז מסגרת אחר וכן הלאה. למען הסר ספק מובהר כי הזכות האמורה לפי סעיף זה הנה 

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ענבל, וכי לספק מכרז מסגרת עמו בוטל ו/או לכל ספק 

דרישה ו/או תביעה עקב ביטול הסכם  מכרז מסגרת אחר אין ולא תהיה כל טענה ו/או

 המסגרת עם המוסך הזוכה. 

תהיה ניתנת לחילוט או ערבות הביצוע המוגדלת ערבות הביצוע מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  17.9

ספק מכרז עקב הפרת ההסכם על ידי  לענבללצורך גביית פיצויים המגיעים  ענבלעל ידי 

 .  ספק מכרז המסגרתמ לענבל, או לצורך כל תשלום אחר המגיע המסגרת

תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק מבלי  ערבות הביצוע או ערבות הביצוע המוגדלת 17.10

ספק תצטרך לנמק החלטתה.  שענבלתצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה ומבלי  ענבלש

ת יומתחייב להימנע מלנקוט בכל הליך אשר יהא בו משום עיכוב חילוט הערבו מכרז המסגרת

 .ורכאמ

לא ייחשב כמלוא תשלום או ערבות הביצוע המוגדלת מובהר בזאת כי חילוט ערבות הביצוע  17.11

לענבל. במידה שסכום ערבות הביצוע או ערבות  ספק מכרז המסגרתפיצויים מוסכמים מאת 

הביצוע המוגדלת נמוך מגובה הפיצויים המוסכמים אשר מגיעים לענבל, תהיה זכאית ענבל 

סגרת את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חלוט הערבות לבין מלוא לקבל מן ספק מכרז המ

 סכום הפיצויים המוסכמים. 

חולטה ערבות הביצוע או ערבות הביצוע המוגדלת, כולה או חלקה, מתחייב ספק מכרז  17.12

המסגרת להעמיד לפקודת ענבל ערבות ביצוע או ערבות ביצוע מוגדלת חדשה או להשלים את 

ימים, כך שבכל מקרה  7ת הביצוע המוגדלת שחולטה, וזאת בתוך ערבות הביצוע או את ערבו

תיוותר בידי ענבל ערבות ביצוע או ערבות ביצוע מוגדלת על מלוא הסכום כאמור לעיל, לפי 

 העניין. 

ערבות הביצוע או ערבות הביצוע המוגדלת תוחזר לספק לאחר גמר ביצוע כל העבודות ואישור  17.13

 רצונה המלאה.  ענבל כי העבודות בוצעו לשביעות

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  17.14

 ממנו, על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 אחריות  .18

ספק מכרז המסגרת יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל נזק, פגיעה, הפסד ו/או אובדן, ישיר  18.1

כתוצאה מביצוע העבודות, לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לענבל או עקיף, שייגרם 

ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו לרבות נזק, הפסד ואובדן שייגרם בידי עובדים ו/או כל מי 

 שבא מכוחו או מטעמו של ספק.

ספק מכרז המסגרת ישלם לענבל או לצד שלישי, דמי נזק ו/או פיצוי מלא על כל נזק ו/או  18.2

 בדן,  כאמור לעיל, כתוצאה מביצוע העבודות וכל הקשור בהן.א

באחריות להוצאות בגין  האובדן ו/או הנזק  איישבנוסף לאמור לעיל, ספק מכרז המסגרת  18.3

שנגרם לכלי רכב מסיבה כלשהי בתקופת הימצאו באזור העבודה של ספק מכרז המסגרת, או 

 בות שאינן תלויות בספק.בעת נסיעת מבחן, אף אם האבדן ו/או הנזק נגרם מסי

שייגרם ענבל, עובדיה והבאים מכוחה לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג  18.4

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

מתחייב לשפות  ספק מכרז המסגרתמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מכל דין,  18.5

בשל אובדן, פגיעה  ענבל, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תביעה שתוגש נגד ידימענבל באופן את 

כמפורט לעיל, וכן בגין כל ההוצאות  ספק מכרז המסגרתאו נזק או הפסד שבאחריות 

נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה כאמור, והכל מבלי לגרוע  ענבלהסבירות ש

 ענבלי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד שעל פי הסכם זה ו/או על פ ענבלמזכויות 

 הודיעה לספק בהקדם על קבלת תביעה ואפשרה לו להתגונן בפניה. 

ספק מכרז המסגרת מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית, וכן בנטילת ייצוג  18.6

"( לכל הניזוקמשפטי כלפי מי מעובדיו, ו/או הפועלים בשמו, או מטעמו או לכל צד שלישי )"

פגיעה ו/או נזק גוף שנעשו תוך כדי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, אף אם תהיה להם עילת 

 תביעה נגד ענבל. 

ספק מכרז המסגרת מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות מלאה ובלעדית וכן בנטילת ייצוג  18.7

ל ידי משפטי כלפי הניזוק והמוסד לביטוח לאומי, באם הפגיעה בו הוכרה כתאונת עבודה ע

 המוסד לביטוח לאומי.

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  18.8

 ממנו, על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
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 ביטוח  .19

ספק מכרז המסגרת מתחייב לרכוש ולקיים  את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת  19.1

חברה לביטוח בע"מ, ובמידה ויתבקש על ידי ענבל, להציגם כשהם כוללים את כל ענבל 

 הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות שלא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים 19.1.1

ספק מכרז המסגרת יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו,  19.1.1.1

 בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים

 המוחזקים.

דולר ארה"ב לעובד   1,500,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מ  19.1.1.2

 דולר ארה"ב לתקופת הביטוח. 5,000,000 -ולמקרה ו 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני  19.1.1.3

 משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם. 

נטען הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  היה ו 19.1.1.4

לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא  נושאת 

 בחבות מעביד  כלפי מי מעובדי ומועסקי  ספק מכרז המסגרת.

 ביטוח אחריות מוסכים  19.1.2

ספק מכרז המסגרת יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת  19.1.2.1

ישראל בביטוח אחריות מוסכים בכל תחומי מדינת ישראל 

 , הכולל: והשטחים המוחזקים

 א.  אחריות כלפי צד שלישי;                                                                    

 ב.  אחריות לרכב במוסך;   

 ג.   אחריות לשרות, טיפול ותיקון.

של המבוטח כלפי צד שלישי בגין  הביטוח מורחב לכסות את חבותו 19.1.2.2

 פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ    -גבול האחריות למקרה ולתקופה  19.1.2.3

 דולר ארה"ב.  100,000

 .CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  19.1.2.4

 הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שתחשב 19.1.2.5

 אחראית למעשי ו/או מחדלי ספק מכרז המסגרת והפועלים מטעמו. 

כלי רכב של מדינת ישראל, חברות ממשלתיות וגופים ממשלתיים  19.1.2.6

 אחרים  ייחשב רכוש צד שלישי.  
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 ביטוח סחר  כלי רכב  19.1.3

 חובה  -ביטוח סחר כלי רכב 

 כללי: 19.2

 -בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:  19.2.1

וסף כמבוטח נוסף: ענבל חברה לביטוח בע"מ, לשם המבוטח תת 19.2.1.1

 למעט סחר כלי רכב . -עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה  19.2.1.2

יום  60להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 

 לפחות במכתב רשום לענבל.

כלפי המבטח לתשלום הפרמיות ספק מכרז המסגרת לבדו אחראי  19.2.1.3

עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי 

 תנאי הפוליסות.

ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על ספק  19.2.1.4

 מכרז המסגרת.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את  19.2.1.5

ופעל כלפי מדינת אחריות המבטח כאשר קיים  ביטוח אחר, לא י

ישראל, ענבל חברה לביטוח בע"מ, חברות ממשלתיות וגופים 

ממשלתיים נלווים והביטוח הוא בחזקת ביטוח  ראשוני המזכה 

 במלוא הזכויות על פי פוליסות   הביטוח.

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  19.2.1.6

ברות ממשלתיות וגופים מדינת ישראל, ענבל חברה לביטוח בע"מ,  ח

ממשלתיים נלווים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

לכך ימציא ספק מכרז המסגרת לענבל העתקים מפוליסות הביטוח  שויידרבמידה  19.2.2

 ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוח של המבטח על ביצוע הביטוחים  כאמור.

מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מזמינה להחזיק   ספק מכרז המסגרת 19.2.3

בתוקף את פוליסות הביטוח. ספק מכרז המסגרת מתחייב כי פוליסות הביטוח 

תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם ענבל בתוקף. ספק מכרז 

המסגרת  מתחייב שבמידה ויידרש לכך על ידי ענבל, יציג את הפוליסות 

או את אישור עריכת ביטוחים המאושרים וחתומים ע"י המבטח  המתחדשות,

 לענבל, על פי דרישתה.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ספק מכרז המסגרת מכל חובה  19.2.4

החלה עליו על פי דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל על 

 פי הסכם זה.כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל 

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  19.3

 ממנו, על ידי ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
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 ויתור .20

שום וויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה לא יחשבו כוויתור של ענבל לפי הסכם זה ולא  20.1

 ל ידה, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב ונחתמו על ידי ענבל.ישמשו מניעה לתביעה ע

ויתרה ענבל על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הוויתור כוויתור על כל הפרה  20.2

 אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

 שמירה על הוראות החוק .21

 ע העבודות.ספק מכרז המסגרת מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לביצו 21.1

ספק מכרז המסגרת מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת בנוגע לכל  21.2

תביעה ו/או     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.

על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  האמור בסעיף זה 21.3

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

 הצטרפות גורמים ממשלתיים אחרים .22

גורמים ממשלתיים נוספים, לרבות מקבלי השירותים כהגדרתם לעיל, חברות ממשלתיות,  22.1

 1992-וריים והכל כפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ברשויות מקומיות, תאגידים סטטוט

( יהיו רשאים להצטרף להסכם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות גופים הנלווים")להלן: "ה

של ענבל עם ספק מכרז המסגרת ולקבל את השירותים על פי ההסכם שייחתם באמצעות ענבל 

היו כל תנאי המכרז או על ידי התקשרות ישירה עם ספק מכרז המסגרת. במקרה כזה י

והוראות ההסכם תקפות גם ביחס לגוף הנלווה שהצטרף להסכם. הצטרפות על פי סעיף זה 

תהיה מותנית באישור מראש ובכתב מאת ענבל. מובהר בזאת, כי כל הנחה או הטבה אחרת 

כלשהי, מכל מין וסוג, בין בכסף ובין בשווה כסף, אשר יינתנו לכל גוף נלווה שיצטרף למכרז 

 גם לענבל. מידיתי סעיף זה, יינתנו לפ

 עדיפות במסמכים .23

בכל מקרה של סתירה בין הוראות המכרז לבין הסכם זה, יחולו הוראות הסכם זה; על אף  23.1

האמור לעיל, התניות שהסכים להן ספק מכרז המסגרת בהצעה מעבר לדרישות המפרט, 

 לכך מאת המזמין.לרבות בעניין שיפור השירות, יחייבו את ספק, אם תבוא דרישה 

 שינויים .24

 כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, ובכתב. 24.1

 כתובות הצדדים והודעות .25

-03. טלפון 70100נתב"ג  282שדה התעופה, ת.ד.  תקרייכתובת ענבל: בית ענבל, רחוב ערבה,  25.1

 ;03-9778004 –, פקס 9778793

 . כתובת ספק מכרז המסגרת כמפורט בראש הסכם המסגרת 25.2

ראה לעניין זה את נספח א'  –שם איש הקשר האחראי מטעם ספק המסגרת לקשר עם ענבל  25.3

 להסכם )בנספח א' להזמנה(.
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כל הודעה שתינתן על ידי צד להסכם זה למשנהו בקשר עם הסכם זה תועבר בהתאם לפרטים  25.4

שעות ממועד שליחתה בדואר רשום או  48שלעיל. הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה בתום 

 שעות ממועד שליחתה בפקס או במועד מסירתה ביד. 48בתום 

 מיקום שיפוט ייחודי .26

באזור המרכז ו/או באזור תל תובענה בקשר להסכם זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך  26.1

 יפו. -אביב  

 

 : באו הצדדים על החתום ולראיה

 

_________________   

 (חותמת המוסך/מרכז השירות וחתימות מורשי החתימה) חתימה + חותמת ספק מכרז מסגרת           

 

_________________         _______________ _________________   

 תאריך              תפקיד   שם מורשה החתימה           

 

_________________         _______________ _________________   

 תאריך              תפקיד   שם מורשה החתימה           

 

 _________________   

 ) חותמת ענבל וחתימות מורשי החתימה( ענבל חברה לביטוח בע"מ           

 

_________________         _______________  _________________ 

 תאריך             בענבל תפקיד            שם מורשה החתימה  

    _______________     _________________  _________________ 

 תאריך             בענבל תפקיד            שם מורשה החתימה  
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 ההצעה - ספח א' להסכםנ

 

 (ענבל ידי על תצורףעל נספחיה ) ההצעה

 

 ערבות ביצוע -נספח ב' להסכם  

 

 זכייתו על ענבל הודעת קבלת לאחר עבודה ימי מעשרה יאוחרלא  המסגרת מכרז ספק"י ע תוגש

ובנוסח  הזכייה במכתב ענבלעל ידי  שיצוין כפי אחר למועד עד או הראשונה הפרטנית בפניה

ייקבעו הערבות ועקרונות תוקף  בפניה הפרטנית. ההזכיישיצורף לפניה הפרטנית ו/או למכרז 

 בפנייה הפרטנית.

 

 הצעות המחיר –נספח ג' להסכם 

 מעתבמצטבר  יצורפושיוגשו על ידי ספק מכרז המסגרת בפניות הפרטניות ) המחיר הצעות

 .יזכה בפניות הפרטניות( המסגרת מכרז שספק ככל לעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


