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 מסמכי המכרזל ב'נספח  

 סכם מסגרת ה

 

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

 מרחוב הערבה, קריית שדה התעופה

 ("המזמינה"" ו/או ענבל)להלן:  "

 

 

 

 מצד אחד;

 ___________________________ לבין:

 ח.פ/ע.מ __________________ 

 מרחוב ______________________

___________________________ 

 ("הספק"ו/או  "ספק מכרז המסגרת)להלן:  "

 

 

 

 מצד שני;

להיכלל במאגר חברות לביצוע קבלת הצעות ל 11/2/11 מס' מסגרתמכרז וענבל פרסמה  הואיל

 "(;המכרז)להלן: " פאסיבית מאש עבודות הגנה

ספק מכרז הצעת " או "ההצעהוספק מכרז המסגרת הגיש הצעה למכרז )להלן: " והואיל

 "(;המסגרת

 למתן בחרה בספק כספק מכרז מסגרתו בחנה את הצעתו וועדת המכרזים של ענבל והואיל

)לרבות אספקה והתקנה של דלתות וחלונות אש,  בתחום ההגנה הפסיבית מאש שירותים

 .צנרת וביצוע עבודות נלוות(ו ביצוע חסימת אש במעברי כבלים

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

במסגרת פניות פרטניות שהיא תפרסם בקרב  , וזאתלביצוע עבודות הגנה פאסיבית מאש

 (;"הצעות המחיר" ו/אוצעת המחיר" ה)להלן: "נכללות במאגר מכרז המסגרת ה החברות

, אם וכאשר יזכה ם בתחום האמורשירותי מספק מכרז המסגרתמעוניינת לקבל וענבל  והואיל

 .ככל שאלו ישלחו לספקי מכרז המסגרת מעת לעת בפניה הפרטנית

יש בידו את כל האמצעים הוא עומד בכל תנאי המכרז, כי מצהיר, 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, 

 

 יכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפ

 

 כללי .1

 .להסכם זההמבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  1.1
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בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות  כותרות הסעיפים  1.1

 ואין לפרש הוראות     ,בלבד

 הסכם זה על פיהן.

 משמע וההיפך.האמור ביחיד גם ברבים משמע וההיפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה  1.1

 הגדרות ונספחים .2

 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם: 1.1

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: 1.1

ספק ספק ו/או 

ו/או מכרז מסגרת 

מציע זוכה במכרז 

 המסגרת

וקבלה את הניקוד המינימאלי הצעתה עמדה בתנאי הסף ש חברה

 ;על הסכם מסגרת זה עימהחתמה  וענבל המסגרת במכרזהנדרש 

מכרז ו/או מכרז 

 מסגרת

עבודות הגנה לביצוע חברות מאגר  הקמתל 11/2/11מסגרת  מכרז

 פאסיבית מאש;

מכרז  לספקילפי הצורך מעת לעת  שתשלחלקבלת הצעת מחיר  פנייה הפנייה הפרטנית

לביצוע השירותים , מסמכי המכרזהמסגרת בכפוף לשיטה המפורטת ב

 המבוקשים;

 הזוכההחברה 

ו/או ספק מכרז 

 מסגרת זוכה

 .כלשהי פרטנית בפנייה שזכה מסגרת מכרז ספק

המזמינה ו/או 

 ענבל 

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

השירותים 

 המבוקשים

 ובמכרז המסגרת; זה הסכםל 6בסעיף כהגדרתם 

 לו מעניקה שענבל אחר גורם כל או/והממשלה השונים   משרדי השירותים מקבלי

 פורט בכל פנייה פרטנית;, כפי שישירותים
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 ;ענבל של המכרזים ועדה המכרזים וועדת

נציג ענבל לצורך 

 ההסכם

 האו כל מי שימונה מטעממנהלת אגף תביעות רכב ורכוש ו/

 ;לצורך ביצוע הסכם זה

אחרי מטעם ענבל 

 על ההליך המכרזי

 , אגף רכש ומכרזים בענבל, בתיבת דוא"ל עו"ד עמית קנובלר

Michrazim_pd@inbal.co.il 

 

 מהות ההסכם .1

לביצוע עבודות מכרז המסגרת חברות הנכללות במאגר הסכם זה הנו הסכם מסגרת עבור  1.1

 בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה ובמסמכי מכרז המסגרת.והכל  הגנה פאסיבית מאש,

בכפוף למגבלות תקציביות החלות על הממשלה ו/או ענבל תרכוש את השירותים האמורים  1.1

ענבל אינה מתחייבת לרכוש  ,שינוי מדיניות הממשלה בנוגע לביצוע התקני בטיחות. כמו כן

את השירותים האמורים בהיקף כלשהוא, ושומרת לעצמה את הזכות  מספק מכרז המסגרת

לא תהיה כל טענה  ספק מכרז המסגרת. למספק מכרז המסגרת שלא לרכוש כלל שירותים

 ו/או דרישות בכל הנוגע לאמור לעיל.

מובהר, כי אין בתקופת ההתקשרות ו/או בהארכתה כדי לחייב מבלי לגרוע מהאמור לעיל  1.1

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

 פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד. 

בקשר עם היקף  ענבללספק לא תהא כל דרישה, טענה או תביעה, מכל סוג ומין שהוא, כלפי  1.3

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

אחרים, והוא מוותר  מכרז מסגרת מספקי ענבלשירותים שיוזמנו על ידי השהוא, בקשר עם 

 זר על כל טענה, דרישה או תביעה כאמור.יתור בלתי חוובזאת בו

 ת מחירולצורך הגשת הצע תפנה ענבל לספקים הנכללים במאגרתקופת ההתקשרות  במהלך 1.3

 ., בהתאם להוראות הסכם זהבמשרדי הממשלה השונים השירותים המבוקשיםלביצוע 

ספק מוסכם בזה, כי אין באמור בהסכם זה משום הטלת חובה כלשהי על ענבל   הסרמען ל 1.3

 לרכוש שירותים כולם ו/או חלקם.

 ת והצהרות ספק מכרז המסגרתהתחייבויו .4

 ספק מכרז המסגרת מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 

כי יש בידו את כל האמצעים  וכן ,המסגרת מכרזב ם המפורטיםתנאיהכי הוא עומד בכל  3.1

, והוא בעל רקע מקצועי, ידע, ניסיון, כישורים, כוח אדם המבוקשים שירותיםליתן את ה
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הדרושים על מנת לבצע את  ומומחיות 

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

 ההסכם.

 כי כל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים נשוא הסכם זה, יהיה בעל הכשרה מקצועית 3.1

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

 מיומן, כשיר ומתאים לעבודה.   

של וזה או מסמכי היסוד כי אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, ח 3.1

אין כל י וכהתחייבויותיו על פיו,  ביצועענבל בהסכם וחב' עם  ותהתקשרהספק על ביצוע ה

ואין בחתימתו על זה, הסכם המנוגדת להתחייבויות שנתן על פי  המציע התחייבות של

ם או התחייבות אחרים הסכם זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכ

ע לספק ידוכמו כן,  .ק דין או צוכל דין, לרבות תקנה, פסאו הפרה של הוראות כלשהם שלו, 

בקשר  ולפצות ולשפות את ענבל  בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדיחויב כי הוא 

 .עם הפרת הצהרתו זו

ו/או בינו לבין מקבלי השירותים כל ניגוד  מדינהכי אין בינו לבין ענבל ו/או בינו לבין ה 3.3

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

על פי ולענבל, ויפעל בהתאם להוראותיה  מידים כאמור הוא יודיע על כך באופן לניגוד ענייני

 שיקול דעתה הבלעדי.  

כל פעולה שמטרתה או , ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו, כי לא ננקטה נגדו 3.3

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

ום לב ובצורה עצמאית בכל הנוגע לביצוע השירותים המבוקשים כי הוא מתחייב לפעול בת 3.3

 ולהגשת הצעות מחיר בפניות הפרטניות.

ובמכרז  כי הוא קרא את כל דרישות השירותים המבוקשים המפורטים בהסכם זה 3.4

, הבינם, וכי הוא מתחייב לבצע את השירותים המבוקשים בהתאם לכל התנאים המסגרת

, במומחיות, ובמיומנות לשביעות רצון ענבל, ובמועדים והדרישות בדייקנות, ביעילות

 הקבועים בהסכם ו/או במכרז.

שהוא ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ימלאו את תפקידיהם בנאמנות  3.4

 עבודתו עבור ענבל.ובמסירות, וישתמשו בכישוריהם, ידיעותיהם וניסיונם לתועלת 

האישורים הנדרשים על פי כל דין לניהול פעילותו כי הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים ו 3.4

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

רישוי להפעלת עסק מטעם הרשות המקומית; ספק מכרז המסגרת יספק את כל  מטעמו

סכם זה ו/או כפי על פי כל דין כפי שהוא בתוקף ביום חתימת ה חברההשירותים וינהל את ה

 שיתוקן, יעודכן או יתקבל בעתיד.

כי הוא הבין את צרכי ענבל ודרישותיה, כי צרכים ודרישות אלה ניתנים להשגה, וכי בכוחו  3.14

 ספק את השירותים, בהתאם לצרכי ענבל.ל

כי כל ההצהרות ו/או המצגים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים שניתנו ו/או הוגשו  3.11

מכרז המסגרת הנם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי יש ל ובמסגרת הצעת מטעמוו/או הוצגו 

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 
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י מהותי מקרה של שינובכל זה.  להתקשרות בהסכם 

להודיע על כך לאלתר לענבל ספק בתנאי המכרז, על הספק מכרז המסגרת בעמידתו של 

בכתב, לא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום השינוי. בכפוף למהות השינוי, ענבל תחליט באם 

יכול להמשיך ולתת את שירותיו ובאם אין הפרת הסכם במקרה זה, ספק מכרז המסגרת 

 ., והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבלמוומכאן ביטול ההתקשרות ע

כי הוא קיבל את כל ההסברים הנחוצים לו לגיבוש הצעתו ולמילוי התחייבויותיו, ומצא את  3.11

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

ו בקשר לאי התאמה מכל העובדות הקשורים לביצוע השירותים, בקשר לאי מסירת מידע א

 מין וסוג שהוא, לרבות טענות לביטול ההסכם או לשינויו.

, ככל שידרש כי הוא בעל איתנות פיננסית ויכולת כלכלית מספקת לביצוע התחייבויותיו 3.11

 .זה סכםלפי הלכך, 

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם אחר הקשור עם ענבל או כל גורם  3.13

 וע העבודות, והכל על פי הנחיות והוראות ענבל. אחר השותף לביצ

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  3.13

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

 הגשת הצעת מחיר בפניות פרטניות .5

שהתקבלו למאגר, לצורך  מסגרת לספקי מכרז תופנה מחיר הצעת לקבלת פרטנית פניה 3.1

 ביצוע פרוייקטים ספציפיים עבור משרדי הממשלה השונים.

כי הבין את השיטה בה ינוהלו הפניות הפרטניות כאמור  ,ספק מכרז המסגרת מצהיר בזאת 3.1

 .והוא מתחייב לפעול בהתאם לאמור בפרק זה ,בפרק השיטה במסמכי המכרז

תבקשו החברות הנמצאות במאגר להגיש הצעת כאמור במסמכי המכרז, בכל פניה פרטנית י 3.1

 מחיר, כאשר ההצעה הזולה ביותר תזכה בהליך לביצוע הפרויקט בספציפי.

, ענבל שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הפנייה הפרטנית לעילמבלי לגרוע מהאמור  3.3

באמצעות הליך תיחור דינמי מקוון, כחלופה לדרך המתוארת, וזאת בכפוף להחלטת וועדת 

 ., ובדרך שתפורסם בפניה הפרטניתזיםהמכר

 פניה פרטנית שתפורסם בקרב החברות הנמצאות במאגר תכלול את המסמכים הבאים: 3.3

מסמך המפרט את מהות הפרויקט, מיקומו, דרישות סף ודרישות טכניות מהמציעים,  .א

שמות אנשי הקשר ודרכי ההתקשרות עמם והמועדים הרלוונטיים להליך, כתב כמויות 

 ;יומפרט טכנ

 נספח דרישות הביטוח והאישור הביטוחי; .ב

 נוסח ערבות ביצוע;  .ג

 נוסח ערבות בדק. .ד

ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה,  3.3

יימו התנאים המפורטים בתקנה אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התק

 ב)ב( לתקנות חובת המכרזים.16
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מובהר בזאת, כי תנאי הסכם זה יחולו על כל הצעת מחיר שתוגש במסגרת פנייה פרטנית  3.4

 החברות הנמצאות במאגר.שתפורסם בקרב 

ומכלול התנאים שיחולו עליה מפורטים בפרק  הפרטנית הפנייה שלבי תיאור 3.4
  "השיטה" במסמכי מכרז המסגרת

 הגדרת השירותים המבוקשים .6

ספק השירותים הנדרשים מ ,זה הסכםבהמכרז וחר במסמכי מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום א

"השירותים ו/או  "השירותים" )להלן: שלהלן 6.2כמפורט בסעיף הינם  מכרז המסגרת

באמצעות פניות פרטניות . יובהר כי שירותים אלו יתבקשו מספקי מכרז המסגרת ("המבוקשים

 הממשלה השונים.בעבור משרדי שונים להגשת הצעות מחיר לביצוע פרויקטים 

  כללי 3.1

 בכפוף האמורים השירותים את תרכוש ענבל כי בזאת יובהר ספק הסר למען 6.1.1

 אינה ענבל כן כמו. ענבל והקרן הפנימית על ולהנחיות החלות תקציביות למגבלות

 בהיקף האמורים השירותים את מכרז המסגרת קמספ לרכוש מתחייבת

מספק מכרז  שירותים בכלל לרכוש שלא הזכות את לעצמה ושומרת, כלשהוא

 הנוגע בכל דרישות או/ו טענה כל תהיה לא לספק מכרז המסגרת. המסגרת

  .לעיל לאמור

 מתחייב ספק מכרז המסגרתזה,  הסכםבמסגרת השירותים המבוקשים נשוא  6.1.2

 .לעבודתו הקשורים שעה והוראות תקנים, תקנות, החוקים כל את ולקיים לעמוד

לא יהיה רשאי לשנות ו/או פניות פרטנית כלשהי, כה זש ספק מכרז מסגרת 6.1.1

 ענבל, אלא בהסכמת אחרת חברה/או לספק את השירותים באמצעות ולהחליף 

התנאים עמוד בכל תנאי המכרז ות תהמוצע החברהמראש ובכתב, ובלבד ש

 זה.הסכם הקבועים ב

 הם כדלקמן: המבוקשים השירותים  3.1

, 1212אספקה והתקנה של דלתות אש חד כנפיות ודו כנפיות העונות לתקן ישראלי    3.1.1

במבנים מאוכלסים, כולל יצור אספקה והתקנה של  Retrofitהתקנתן בפתחים קיימים 

וחיזוקם לאלמנט קונסטרוקטיבי וציפוי   RHSמשקופים עיוורים עשויים פרופילי

קנה של משקופי בניה כולל ביטונם.  הפרופילים באלמנטים עמידי אש או אספקה והת

הדלתות שיסופקו כוללות; צירים, ידית בהלה, מחזיר שמן, צוהר זכוכית, מנעול העונה 

הכל עפ"י החלטת המזמין, כנף ומשקוף הדלת צבועים בתנור גוון  1212/1לדרישות ת"י 

 עפ"י הנחיות המזמין. 

דקות במערכת העונה לדרישות  /12ביצוע חסימת אש במעברי כבלים וצנרת למשך   3.1.1

או תקן רלוונטי אחר. החסימות יבוצעו במישור קירות הפרדת האש בין ראש  BS476התקן 

הקיר ועד לתקרה הקונסטרוקטיבית, מתחת לרצפות צפות, במעברי כבלים וצנרת ע"י 

לוחות מינראליים מצופים בחומר אבלטיבי מעכב בעירה כולל ציפוי האלמנטים החודרים 

חסימת האש למרחק הנדרש עפ"י התקן או באמצעות שקיות תופחות הכל עפ"י דרך 

 החלטת המזמין.
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עבודות מסגרות הכוללות ייצור  ביצוע  .3.1.1

 אספקה והתקנה של מדרכי הגנה מעל לחסימות האש.

אספקה והתקנה של חלונות ומחיצות זכוכית עמידות אש הכוללות  מסגרת מתכתית  3.1.3

( INTEGRITY +  INSULATIONדקות ) /1ית שקוף חסין אש למשך צבועה וחלון זכוכ

 או תקן רלוונטי אחר.  BS476מערכת המסגרת והזכוכית יעמדו בדרישות התקן 

דקות כולל עבודות שפכטל וצבע עד  /12הקמת מחיצות/קירות אש עמידות אש במשך  3.1.3

 לכיסוי מלא, גוון עפ"י הנחיות המזמין.

ביצוע עבודות בניה כגון; עבודות שבירה והריסה מקומיות, עבודות ביטון, עבודות  3.1.3                 

 מסגרות, עבודות באלמנטים מתועשים, עבודות צבע. 

 כל שירות רלוונטי אחר אשר יידרש תוך כדי ביצוע השירותים המפורטים. 3.1.4                              

 ותחולת ההסכם תתקופ .7

שנים  5תום ב תסתייםוהמסגרת  במכרז הזכייה הודעת קבלת מיוםתחל  זה הסכם תקופת 4.1

  ."(ההתקשרות תקופת)להלן: "ממועד זה 

כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את  אתלגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בז מבלי 4.1

ולצד  ,ימים בכתב ומראש /6ההסכם לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם  השני

 ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.

 

כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בבאמור לעיל  אין 4.1

בכל מקרה של הפרת יסודית של ההסכם על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו  של הצד המפסיק 

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

ובין על ידי ענבל,  ספקסיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי ה עם 4.3

לענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו  ספקיעביר ה

מר לענבל כאמור ימצא בידי מצויים ברשותו, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החו

 ענבל העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או להסכם זה. 

להשמיד כל חומר, מידע ונתון  ספקביצוע העברת החומר לענבל כאמור לעיל, מתחייב ה עם 4.3

 שיישארו ברשותו בקשר עם הסכם זה ו/או השירותים. 

 תמורהה .8

לפי כלשהיא למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ספק מכרז המסגרת לא יהיה זכאי לתמורה  4.1

זכה בפנייה פרטנית שפורסמה בקרב החברות הגיש הצעת מחיר והסכם זה, אלא אם 

 הנכללות במאגר מכרז המסגרת.

לפי  ספק מכרז המסגרתיו של בתמורה לביצוע השירותים ולקיום מלוא התחייבויות 4.1

בהתאם , יהיה ספק מכרז המסגרת זכאי לתמורה הדרישה שפורטה בפנייה הפרטנית

 (. התמורה")להלן: "בכל פנייה פרטנית  להצעת המחיר שהגיש



 

 

 

8 

 תשולם התמורה 4.1 בתנאים הזוכה המסגרת מכרז לספק

 הפנייה על האחראי ענבל נציג ע"י שיאושר ,מפורט חשבון הגשת מיום /6  + שוטף של

 .הפרטנית

הנה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת, והיא כוללת את  תמורה האמורה לעילה 4.3
לרבות , מכל מין וסוג שהיא, הן ישירות והן עקיפות, ספק מכרז המסגרתכל הוצאות 

לשאת לצורך מתן  ספק מכרז המסגרתבהן יצטרך  ,ביקורת מכון תקניםביצוע 
ספק מכרז השירותים ו/או לצורך מילוי כל התחייבות אחרת על פי הסכם זה, ו

לא יהיה זכאי, מכל סיבה שהיא, לכל תשלום ו/או תמורה נוספים, מכל סוג  המסגרת
 .שהוא

מוסכם בזאת כי הספק לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן  4.3
או שיחולו  תשלומי מסים והיטלי חובה החליםה השירותים המבוקשים, ובכלל ז

פי -עליו בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות של הספק על
 פנייה זו, כל זאת באופן שענבל לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

ספק מכרז המסגרת יגיש את החשבוניות כשהן תואמות לסכום הקבוע בהצעת  4.3
פניה הפרטנית. כל עיכוב בתשלום הנגרם מאי התאמה בין המסגרת בהמחיר שהגיש 

הצעת המחיר שהוגשה לבין חשבונית ביצוע העבודה בפועל, לא יהיה בו כדי לחייב 
ולא תהיה לספק כל נזק שנגרם בשל כך, ל לפצות את ספק מכרז המסגרת על את ענב

 כל טענה בקשר לכך. 

 לספק משולמת תמורה שעתידה להיותמה, כי ענבל תהא רשאית לקזז אתמודגש בז 4.4
המגיע לה מאת הספק על פי הסכם זה ו/או על פי  תשלוםכל  הזוכה בפנייה הפרטנית

כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על 
התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים 

 מביצוע הפרויקט.שלישיים כתוצאה 

וכי הספק לא  ,היא הוגנת ונאותה שתשולם לפי הסכם זהמוסכם בזאת כי התמורה  4.4
, הסכם זהפי -יהיה זכאי ו/או  לא ישולם לו כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו על

תשלומי אש"ל, הוצאות ותשלום עבור נסיעות, הוצאות משרדיות, צילומים,  ,לרבות
 אחרות מכל סוג שהוא.טלפונים, פקסים והוצאות 

 התמורה של ההצמדה תנאי 4.4

למשך כל  שהוא מדד לכל צמודה תהיה לא הצעת המחיר שתוגש במסגרת הפנייה הפרטנית
 תקופת ביצוע הפרויקט.

 הפרטנית הפנייה ביצוע עבור התשלום ביצוע אופן 4.14

להצעת , בהתאם בפנייה הפרטניתהזוכה  למציע תשולם הפרויקטביצוע  בעבור התמורה

 הבאים: אבני הדרך פי עלו ,המחיר הסופית שהגיש

לאחר  מקדמה תשלוםכ תשולם התמורה מסך %/5 – תשלום ראשון 1./8.1
מחומרי  %/8שהספק הזוכה בפנייה הפרטנית יציב באתר הפרויקט לפחות 

הגלם הנדרשים לביצוע השירותים, בכפוף לאישור מהנדס היחידה או 
 מנהל הפרויקט.
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תשלום  2./8.1 התמורה סךמ %/5 – סופי
 לאחר אישור סופי של מהנדס היחידה או מנהל הפרויקט. תשולם

 וכנגד /6+שוטף של בתנאים תשולם ,עבור השירותים כאמור התמורה 1./8.1
 .ענבל נציג י"ע אושרשת תמפורט הצגת חשבונית

 שמירת סודיות .9

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת  4.1

תוקף כל פנייה פרטנית שנחתמה מכל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם הסכם זה, או 

 סיומו.הסכם זה, תוך תקופת ההסכם, לפניו, או לאחר 

ידי עובדיו, מנהליו, -להסודיות כאמור תישמר גם עשחובת ספק מכרז המסגרת מתחייב,  4.1

ידי ספק מכרז -כאמור יובא לידיעתו עלהסכם סוכניו והמועסקים על ידיו, וכל מי שה

על הצהרת סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר, להודיע,  מםהמסגרת או באמצעותו, ולהחתי

 במהלךזה, הסכם למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע  אליהם בקשר עם 

  ולאחר סיומו. זההסכם תקופת ה

 הוראות בטחון ./1

 ספק מכרז המסגרת מתחייב לקיים את כל הוראות  הביטחון שבדין.

 מעביד )יחסי מזמין קבלן עצמאי( -אי תחולת יחסי עובד   .11

קבלן עצמאי, וכי לא  –מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  היועץ 11.1

 .מעביד עובד יחסי הצדדים ביןבעתיד  יחולוחלים ולא 

מוצהר ומוסכם כי לספק או למי מעובדיו לא יהיו זכויות של עובדים אצל ענבל ו/או אצל  11.1

וכי למעט תשלום התמורה כמפורט לעיל, הוא לא יהיה בפניות פרטנית מקבלי השירותים 

 -זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בקשר להסכם זה  ו/או ביטולו, או סיומו, ו/או הפסקתו 

 סיבה שהיא.מכל 

 ו ו/או מי מטעמובכל התשלומים להם זכאים עובדיבעצמו ישא י ספק מכרז המסגרת בלבד 11.1

, ובכלל זה תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל לענבלבמתן 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 לקופות גמל, קרנות פנסיה, דמי נסיעה, הבראה, החזרי הוצאות מכל סוג, הודעה 

קבוע מוקדמת או פדיונה או בגין כל תנאי סוציאלי אחר ותשלומים סוציאליים נוספים כ

 בדין.

מתחייב לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי  מבלי לגרוע מהאמור, ספק מכרז המסגרת 11.3

העבודה החלים עליו ועל עובדיו מכוח כל דין, ואחר האמור בהוראות הסכמים קיבוציים 

מכוח צווי הרחבה במשק ועל פי הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור,   יוחלים על אלושככל 

חוק שירות התעסוקה,  לקיים את הוראות כל דין, לרבות,מתחייב  גרתספק מכרז המס

; חוק 1976-; חוק דמי מחלה, תשל"ז1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-תשי"ט

; חוק שכר שווה לעובדת 1954-; חוק עבודת נשים, תשי"ד1951-חופשה שנתית, תשי"א

; חוק 1958-; חוק הגנת השכר, תשי"ח1951-; חוק עבודת הנוער, תשי"ג1996-ולעובד, תשנ"ו

; חוק שכר 1995-; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה1961-פיצויי פיטורין, תשכ"ג
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; חוק עובדים זרים )איסור 1987 -מינימום, התשמ"ז

; חוק העסקת עובדים על ידי 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, והכל כפי נוסחם במועד החתימה על חוזה זה ו/או כפי 1996-קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 שיתוקנו ו/או יעודכנו בעתיד, ועל פי התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחם.

מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,  ספק מכרז המסגרת 11.3

כל התחייבויותיו  , והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת שתקוימנה1968 -תשכ"ח 

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

ככל שתהיינה, בכל הקשור לתנאי ההעסקה של העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע 

 העבודות לפי הסכם זה ולרבות תנאי עבודה ותנאים סוציאליים. 

י העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על מצהיר ומאשר בזה כ ספק מכרז המסגרת 11.3

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

שירותים נשוא הסכם זה, ממתן , מידיתהא רשאית להורות לספק על הרחקה, באופן  ענבל 11.4

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

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

. מבלי לגרוע ספק מכרז המסגרתו/או עובדי  ספק מכרז המסגרתבכל אחריות כלפי 

תהא רשאית להורות לספק על הרחקה כאמור במקרים בהם לאיש  ענבלמכלליות האמור, 

ו/או שהוא נמצא בעיצומו של הליך פלילי, לרבות חקירה משטרתית, הצוות יש עבר פלילי 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש בכך כדי למנוע ממנו מהיות מעורב במתן ענבלושלדעת 

 השירותים נשוא הסכם זה.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל  ספק מכרז המסגרת 11.4

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

 פעולות שביצע.

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 

מעביד בינה לבין מי מטעם -ובעות מקביעה כי שררו יחסי עובדמעבר לאמור בהסכם זה, הנ

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

במקום התמורה ששולמה לספק מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא  11.8.1

מהתמורה ששולמה בפועל, ויראו את   %/4תמורה מופחתת )ברוטו( בשיעור של 

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

 %/6רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים )קרי, לתמורה בת 

 מהתמורה אשר שולמה בפועל(.

, כל סכום ששולם ממועד תחילת לענבל, יהיה להחזיר ספק מכרז המסגרתעל  11.8.2

ת, וזאת בצמוד למדד המחירים ההתקשרות ואשר שולם מעל לתמורה המופחת

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 

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

 עוסק מורשה .12
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בעבור פניות לביצוע התשלומים  תנאי מוקדם  11.1

לפי הסכם זה הינו המצאת צילום תעודת עוסק מורשה ברת תוקף על פי חוק מס פרטניות 

, ובכל שנת כספים במשך קיום הסכם זה אישור מפקיד מורשה או 1976-ערך מוסף, התשל"ו

העתק ממנו, המעיד כי ספק מכרז המסגרת מנהל את פנקסי החשבונות  מרואה חשבון, או

 והרשומות שעליו לנהלם על פי חוק.

 בהתחייבויות עמידה אי

 תרופות .11

לא עמד ספק מכרז המסגרת בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, ולא תיקן  11.1

קול דעתה ענבל, רשאית ענבל לפי שימימים מקבלת התראה בכתב  7את ההפרה תוך 

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

כן רשאית -פי כל דין. כמו-וזאת מבלי לגרוע מזכות ענבל לפיצוי הנאמר בהסכם זה או על

ענבל לראות 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  11.1

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 -הנאמר בהסכם זה או על

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

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

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

רת כאמור, בהסכם זה, יודיע על כך מיד בעל פה ובכתב לנציג ענבל. הודיע ספק מכרז המסג

רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לספק לעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם 

 או להפסיק את ביצוע ההסכם או כל חלק ממנו. 

החלטת ענבל בדבר הפסקת העבודות על ידי ספק מכרז המסגרת, כאמור לעיל, אין בה כדי  11.1

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

 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 11.3

 בגין ההפרה.

 הסבת ההסכם .14

לכל גורם שתחפוץ לפי הסכם זה  והתחיבויותיהאת זכויותיה  להמחותתהא רשאית  ענבל 13.1

  .המסגרת לספק הודעהוזאת באמצעות מסירת בכך, 

הסכם זה או כל חלק מכל זכות או חובה הנובעים אינו רשאי להסב   ספק מכרז המסגרת 13.1

ממנו, ו/או להעביר ו/או למסור ו/או לשעבד לכל גורם שהוא, בין בתמורה ובין שלא 

 בלבד, אשר תינתן מראש ובכתב.  ענבלבתמורה, אלא בהסכמת 

ספק מכרז לעיל ובהסבת ההסכם כאמור כדי לשחרר את  14.2 סעיףלפי  ענבלאין בהסכמת  13.1

ספק מכרז מכל 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.  המסגרת

 קיזוז, ניכוי ועכבון .15
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לכל סעד אחר על פי  ענבלמזכויות  מבלי לגרוע  13.1

תשלומים אשר יגיעו לספק  הלקזז ו/או לעכב אצל  ענבל תהסכם זה או על פי כל דין, רשאי

 .ספק מכרז המסגרתמאת ענבל גיעו ליאו כל סכום מהם כנגד סכומים אשר ממנה 

האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק לענבל על ידי ספק מכרז מבלי לפגוע בכלליות  13.1

מישרין ובין בעקיפין, תהיה לענבל זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים המסגרת, בין ב

שיגיעו לספק את 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  13.1

לטיפולו לפי  השנמסר כל עבודהספית עם ענבל, לעכב מקרה, לרבות במקרה של מחלוקת כ

 הסכם זה.

ענבל רשאית לנכות כל סכום, או חלק ממנו, הרשום בחשבוניות שספק מכרז המסגרת  13.3

 הגיש, אם  המחיר אינו לפי תנאי הסכם זה.

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק  13.3

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

 התרופות מצטברות .16

לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות העומדות לרשותה של חברת ענבל לפי כל דין, התרופות 

שהורשתה ענבל בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי ספק מכרז המסגרת, הן מצטברות, 

י לשלול את זכותה של ענבל לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה ואין בכל הוראה בהסכם זה כד

 פי כל דין.-או על

 אחריות  .17

ספק מכרז המסגרת יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל נזק, פגיעה, הפסד ו/או אובדן,  14.1

לפי הסכם זה ופניות פרטניות שיפורסמו  ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מביצוע העבודות

למי מטעמו ו/או לענבל ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו לרבות נזק,  , לעובדיו ו/אומכוחו

  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  14.1

 הקשור בהן.אבדן,  כאמור לעיל, כתוצאה מביצוע העבודות וכל 

ענבל, עובדיה והבאים מכוחה לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג  14.1

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

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מכל דין, ספק מכרז המסגרת מתחייב  14.3

הוצאה ו/או נזק ו/או תביעה שתוגש נגד ענבל בשל  , בגין כלמידילשפות את ענבל באופן 

נזק או הפסד שבאחריות ספק מכרז המסגרת כמפורט לעיל, וכן בגין כל  ,אובדן, פגיעה

ההוצאות הסבירות שענבל נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה כאמור, והכל 

רופה או סעד אחרים מבלי לגרוע מזכויות ענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל ת

 ובלבד שענבל הודיעה לספק בהקדם על קבלת תביעה ואפשרה לו להתגונן בפניה. 

ספק מכרז המסגרת מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית, וכן בנטילת ייצוג  14.3

"( לכל הניזוקמשפטי כלפי מי מעובדיו, ו/או הפועלים בשמו, או מטעמו או לכל צד שלישי )"
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שנעשו תוך כדי ביצוע העבודות נשוא  ק גוף פגיעה ו/או נז

 הסכם זה, אף אם תהיה להם עילת תביעה נגד ענבל. 

 ביטוח  .18

את ספק מכרז המסגרת לרכוש מרגע קבלת הודעת זכייה במסגרת פנייה פרטנית, מתחייב  14.1

שנדרשו ממנו במסגרת הפניה, ולשלוח את המסמך כשהוא חתום על ידי הביטוחים כל 

 ימי עבודה. /1חברת הביטוח תוך 

 עלול להוביל לביטול הזכייה.למזמינה, שיהוי בהעברת הנספח הביטוחי החתום  14.1

 ויתור .19

לא יחשבו שניתנה במשתמע על ידי המזמינה, וויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה  כל 14.1

כוויתור של ענבל לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידה, אלא אם כן נעשו 

 ונחתמו על ידי ענבל.במפורש ובכתב 

ויתרה ענבל על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הוויתור כוויתור על כל הפרה  14.1

 אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

 שמירה על הוראות החוק ./2

ספק מכרז המסגרת מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לביצוע  14.1

 .שירותים המבוקשיםה

מוחלטת בנוגע לכל ת מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והספק מכרז המסגר 14.1

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

ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראת דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה ע"י אחר 

 מטעמו.

 עדיפות במסמכים .21

ות המכרז לבין הסכם זה, יחולו הוראות הסכם זה; על אף בכל מקרה של סתירה בין הורא 11.1

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

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

 שינויים .22

 ם, ובכתב.כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדי 11.1

 כתובות הצדדים והודעות .21

. //7/1נתב"ג  282שדה התעופה, ת.ד.  תקרייכתובת ענבל: בית ענבל, רחוב ערבה,  11.1
 michrazim_pd@inbal.co.ilאו בתיבת דוא"ל:  1-9778761/טלפון 

 הסכם המסגרת. מבוא לכתובת ספק מכרז המסגרת כמפורט ב 11.1

כל הודעה שתינתן על ידי צד להסכם זה למשנהו בקשר עם הסכם זה תועבר בהתאם  11.1

שעות  48נמסרה בתום כאמור תחשב כאילו שתשלח בדואר רשום לפרטים שלעיל. הודעה 

 .ממועד שליחתה

 מיקום שיפוט ייחודי .24
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להסכם זה תוגש אך ורק לבית  בקשר תובענה  13.1

 יפו. -באזור תל אביב  באזור המרכז ו/או  בעל הסמכות הענייניתמשפט 

 

 : באו הצדדים על החתום ולראיה

 

_________________         _______________ _________________   

 תאריך              תפקיד   שם מורשה החתימה           

_________________         _______________ _________________   

 תאריך              תפקיד   החתימהשם מורשה            

  

 

  

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

_________________         _______________  _________________ 

 תאריך                            בענבל תפקיד            שם מורשה החתימה  

_________________         _______________  _________________ 

 תאריך                            בענבל תפקיד            שם מורשה החתימה  


