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 הסכם ההתקשרות - להזמנה' בנספח 

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  
 282קריית שדה התעופה, ת.ד.  
 07177נתב"ג   
  (ו/או "המזמינה" "ענבל")להלן:  

 מצד אחד; 
   ל ב י ן :
   חב':  

 _______________ח.פ: __                    
   כתובת: 
                    ____________________ 

   מס' טלפון: 
 ("הזוכה "המציע)להלן:  

 מצד שני; 

 זה על נספחיו; הסכםוענבל מעוניינת לקבל את השירותים המבוקשים כמפורט ב הואיל

את השירותים  לבצעוהמציע, מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון והמיומנות על מנת  והואיל
ענבל את  בצע עבורמעוניין ל וכן כי הואזה על נספחיו,  הסכםהמבוקשים כמפורט ב

זה  הסכםהכל בתנאים המפורטים בו זה הסכםהשירותים המבוקשים כהגדרתם ב
 להלן;כמפורט 

מכרז ביצוע להצעתו במסגרת הזוכה ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של המציע   והואיל
 מבוסס ארגוני פורטל ובניית טכני אפיון ענבל לביצוע שפרסמהפומבי 

SHAREPOINT 2013  :(, בחרה בו ענבל מבין מספר "המכרזיהליך ה")להלן
קבלת להליך המועמדים והיא מעוניינת לקבל ממנו השירותים המבוקשים. מסמכי 

 ממנו.חלק בלתי נפרד להסכם זה כים מצורפהצעות 

אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של  הסכםוהצדדים מעוניינים להתקשר ב והואיל
 הצדדים ויחסיהם המשפטיים בקשר למתן השירותים המבוקשים;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא, פרשנות והגדרות

 והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  הסכםלהמבוא 

 .הסכםהכותרות בראש כל סעיף נועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ה

 והגדרות נספחים .1

  זה: הסכםמונחים מרכזיים בהגדרות ולהלן  

 

/ מסמכי המכרז
 ההליך המכרזי

מבוסס  ארגוניפורטל  תובניי מכרז פומבי לביצוע אפיון טכני
SHAREPOINT 2013  ענבל חברה לביטוח בע"משפרסמה; 

 לביצוע למטרת זה על נספחיו להתקשרות עם המציע הזוכה  הסכם הסכםה
 ;SHAREPOINT 2013 מבוסס ארגוני פורטל ובניית טכני אפיון

החברה/המציע 
 ו/או הספק הזוכה

 ;זה הסכםמציע שקיבל הודעת זכייה וענבל חתמה עימו על 
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 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינה ו/או ענבל 

השירותים 
 המבוקשים

 מסמכי המכרז;ל 2בסעיף כהגדרתם 

מקצועי אחראי 
 מטעם ענבל 

 .ומטעמאו כל מי שימונה  ו/ בענבל סמנכ"ל מערכות מידע

 הסכםה מסמכי .2

 :ממנומהווים חלק בלתי נפרד מצורפים להסכם זה והמסמכים המפורטים להלן              

לא יאוחר בלבד הזוכה על ידי המציע  גשאישור עריכת ביטוחים )יו – הסכםנספח א' ל 2.1
 (.מענבלמעשרה ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה 

 

 ימי מעשרה יאוחר לאהזוכה בלבד  המציע ידי על יוגש) ביצוע ערבות – הסכםל' ב נספח 2.2
  (.מענבל הזכייה הודעת קבלת לאחר עבודה

 

 מהסכם זהבלתי נפרד  חלק הינם נספחיולרבות  מסמכי המכרז כי, בזאת מובהר 2.0
את המציע הזוכה בכל תקופת מחייב  מכרזכל האמור במסמכי הבהתאם לכך ו

  ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת.

 

  המבוקשים השירותים .3
             

   2השירותים המבוקשים לפי הסכם זה הינם מכלול השירותים המפורטים בפרק  0.1
 )להלן: "השירותים המבוקשים"(. מכרזה מסמכיל

 

 כאמור במסמכי המכרז, יבוצעו השירותים המבוקשים על ידי צוות עובדי המציע המונה    0.2
   עובדים, בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז. החלפת איש צוות  0לכל הפחות              

            מטעם המציע הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות תיעשה בדרך המתוארת במסמכי 
 כאשר כל סטייה מדרך זאת תהווה הפרה יסודית של ההסכם.המכרז בלבד, 

 
 ₪.  07,777בגין הפרה יסודית של ההסכם יחויב המציע הזוכה בתשלום קנס בסך  0.0

 ההתקשרות וסיום הסכםה תקופת .4

 ההסכם תקופת 1.1

 ,ההסכם על "ענבל" מטעם החתימה מורשה חתימת ביום ההתקשרות תחל תקופת
חודשים ממועד אישור בדיקות הקבלה והעברה  (שלושים ושישה) 03ותסתיים בתום 

 ."(ההתקשרות"תקופת  :להלן)לייצור של הפורטל על רכיביו השונים 

 הסכםה תקופת להארכת אופציה 1.2

 תקופת את להאריך ,הבלעדי דעתה לשיקול התאםבבלבד תהיה רשאית,  ענבל
לתקופת בתנאים זהים  והכל נוספים חודשים 12 עדלתקופה נוספת של  ההתקשרות

האמור לעיל,  על אף "(.ההתקשרות המוארכת תותקופ: "להלן) ההתקשרות המקורית
בתקופת ההתקשרות המוארכת ישוערכו דמי התחזוקה החודשיים בהתאם לעלייה 
שתחול במדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת תקופת ההתקשרות המוארכת לעומת 

מען הסר ספק, דמי התחזוקה הגשת ההצעה. לביום לצרכן הידוע  מדד המחירים
החודשיים לא יפחתו מדמי התחזוקה הנקובים בהצעת המחיר הסופית שהוגשה על ידי 

 המציע במהלך התיחור הדינמי המקוון שהתקיים במסגרת ההליך המכרזי.
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 התקשרות סיום 1.0

, סיום לידי הסכם זה להביא רשאית תהא ענבל, בכל מקום אחר בהסכם האמור על אף 1.0.1
לא הזוכה למציע  .מראש ובכתב ימים 07 לצד השני מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל

ו/או  סכםתהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ה
 .כאמור לפי הסכם זהביטולו 

להפסיק את תקופת ההתקשרות בכל מקרה  ענבלשל  האין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות 1.0.2
לכל סעד או תרופה  ה, לרבות זכותהמציע הזוכהעל ידי  הסכםשל הפרת יסודית של ה

  .ימי עבודה מראש ובכתב 0, בכפוף להודעה של במקרה של הפרה כאמור

לענבל ועל פי  הזוכה עם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, יעביר המציע 1.0.0
לשירותים הנוגעים את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו,  הוראותיה

ימצא בידי  ,באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ,זה הסכםו/או ל
 זה.  הסכםענבל העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או ל

עם ביצוע העברת החומר לענבל כאמור, על פי ובכפוף להוראותיה, מתחייב המציע  1.0.1
זה ו/או השירותים  הסכםרו ברשותו בקשר עם להשמיד כל חומר, מידע ונתון שיישא

המבוקשים. ענבל תהיה רשאית לאשר למציע על פי בקשתו להשאיר עותק נוסף בידי 
 נאמן שיהיה מקובל על ידי ענבל. 

 המציע והצהרות התחייבויות .5

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:הזוכה המציע             

וכן את מסמכי המכרז זה ונספחיו,  הסכםמצהיר כי קרא את תנאי המציע הזוכה  1.1
, וכי יש לפי הסכם זהכי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות הפומבי המצורף אליהם, 

 ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים.

 

 לכל 10:77 השעה עד 8:77 מהשעהמתחייב להיות זמין בכל יום עבודה הזוכה המציע  1.2
במהלך כל תקופת  מערכת, משביתות תקלות בגין ממההי שעות ובכל, תקלה

  .לצורך ביצוע השירותים המבוקשים ,ההתקשרות
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שנקבעו במסמכי המכרז או אלו שהציע לעמוד בלוחות הזמנים המציע הזוכה מתחייב  1.0
שבה הוא מחויב . המציע מסכים כי חריגה מלוח הזמנים מבניהםלפי הקצר , בהצעתו

 . במסמכי המכרזתוביל להטלת קנס כמפורט 

 

מצהיר, כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל הזוכה המציע  1.1
, כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל הסכםתקופת ה

 זה.  הסכםרשות מוסמכת לשם מתן השירותים המבוקשים כאמור ב

 

מצהיר בזה, כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים הזוכה המציע  1.1
מקצועיות, של גבוהה לשם מתן השירותים המבוקשים, והוא מתחייב לבצעם ברמה 

וכי הוא נושא באחריות זו אף כלפי קבלני  מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה
 .ביצוע השירותיםהמשנה שלו באם ישנם ו/או כל אדם אחר הדרוש לו לשם 

 

, במהלך כל תקופת ההתקשרותאו מי מטעמה, ו/מתחייב לאפשר לענבל הזוכה המציע  1.3
 לבחון את טיב השירותים המבוקשים שיינתנו על ידו.

 

זה, אישור על ניהול פנקסי חשבונות  הסכםהעביר לענבל, עובר לחתימת הזוכה המציע  1.0
ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, 

אישורים הנ"ל תהיה הוכן אישור כדין בדבר ניכוי מס במקור. בהעדר  1803 –התשל"ו 
 ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל.

 

ובין על  הסכםמתחייב ומצהיר כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי הזוכה המציע  1.8
זה ולמתן השירותים המבוקשים  הסכםפי דין ובין אחרת, להתקשרותו עם ענבל על פי 

 על ידו ואינו נמצא כיום במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך.

 

ולהיות אחראי על כך, שכל מי שמטעמו, מתחייב לא להעמיד את עצמו הזוכה המציע  1.8
במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע כולל קבלן/ני המשנה מטעמו, לא יהיו 

זה ולהימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע  הסכםהתחייבויותיו נשוא 
 זה.  הסכםהתחייבויותיו נשוא 

 

עלול להיווצר ניגוד עניינים  מתחייב להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בוהזוכה המציע  1.17
 או חשש לניגוד עניינים כלפי ענבל.

 

 .הסכםכי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהזוכה ידוע למציע  1.11
 

לשמירת הזוכה למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של המציע  1.12
 .נספחיוזה על  הסכםסודיות כאמור ב

  
מתחייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת כפי שיתעדכנו מעת הזוכה המציע  1.10

 זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו.  הסכםלעת, בכל הנוגע לקיום הוראות 
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ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הזוכה המציע  1.11
במסגרת ביצוע  ליישמםזה על מנת שיוכל  הסכםהקשור לשירותים המסופקים על פי 

 זה.  הסכםהתחייבויותיו ומתן השירותים המבוקשים לענבל על פי 

 התמורה .6

 בהתאם תמורה לקבלת זכאי הזוכה המציע יהיה המבוקשים השירותים לביצוע בתמורה 3.1

 שהתקיים המקוון הדינמי התיחור במהלך ידו על שהוגשה הסופית המחיר להצעת

 המכרזי. ההליך במסגרת

 הזוכה מציעה וכי ומוחלטת, סופית הינה 3.1 סעיף לפי שתשולם התמורה כי בזאת מוסכם 3.2

 זה ובכלל המבוקשים, השירותים במתן הכרוכים והתשלומים, ההוצאות  בכל יישא לבדו

 הכרוכות הוצאותה בכל וכן בעתיד עליו שיחולו או החלים חובה והיטלי מסים תשלומי

 תהיה לא שענבל באופן זאת כל זה, הסכם פי-על הספק של והאחריות הסיכונים בכל

 שהוא. ואופן צורה בכל לכך אחראית

 זכאי יהיה לא הספק כיו מוחלטת,ו סופית הינה זה הסכם נשוא התמורה כי בזאת מוסכם 3.0

 ביצוע לרבות זה, הסכם פי-על התחייבויותיו עבור נוסף תשלום כל לו ישולם ולא

 הוצאות נסיעות, עבור ותשלום הוצאות ל,"אש תשלומי כגון המבוקשים, השירותים

 שהוא. סוג מכל אחרות הוצאות /אוו פקסים טלפונים, צילומים, משרדיות,

 התמורה של ההצמדה תנאי .7

, למעט התשלום בגין התחזוקה הצעת המחיר שהוגשה במסגרת התיחור הדינמי
כל תקופת  במשך מדד לכל צמודה תהיה לא החודשית כמפורט במסמכי המכרז,

 המוארכת. ההתקשרות ותקופת ההתקשרות

 התשלום ביצוע אופן .8

 על ידי מנהל הפרויקט מטעם  תאושרמהספק ש חשבונית קבלת לאחר יבוצע התשלום
 .11 + שוטף בתנאי המכרז במסמכי המפורטות הדרך אבניל ובהתאם ,ענבל
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 המציע ושיפוי אחריות .9

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים  8.1
לבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה זה, וכי הוא מתחייב  הסכםבכאמור 

אחרת הקשורה במתן השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט 
 כת.זה ובכפוף להוראות כל דין וכל רשות מוסמהסכם ב

אשר נגרם ע"י המציע ו/או מי או מי מטעמה, בגין נזק ו/בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  8.2
מטעמו ו/או הקשור אליו, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או להסכם 

ה , יפצה וישפה המציע את ענבל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישתזה
ויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הראשונה, על כל סכום בו יח

הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר 
 טרחת עורכי דין. 

 כדי בידה העולה ככל ותעשה כנגדה דרישה או/ו תביעה הגשת על למציע תודיע ענבל 8.0
 או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף, המשפטיים להליכים להצטרף לו לאפשר

 .ענבל עם כאמור התביעה

המציע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  8.1
 המשנה קבלני ואו/ אחר אדם וכל ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו

 .השירותים מתן לשם לו הנדרשים

נזק שיגרמו לה כתוצאה מביצוע העבודה באופן  המציע יפצה את ענבל על כל הוצאה או 8.1
 רשלני.

 . הסכםהאמור לעיל מהווה תניה יסודית ב 8.3

 הסכםה לביצוע בנקאית ערבות .11

 
ימי עבודה מיום  17, תוך הזוכה מציעה להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה, ימציא 17.1

 סכוםב חוזרתערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  הודעת הזכיה במכרז,
 הסכם' לנספח בנוסח המצורף כלפי ה )שלושים אלף שקלים חדשים(₪  31,111של 

צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת תהיה , בנק ישראלימאת  . הערבות תירשםזה
חודשים  3עד תום בתוקף ערבות זאת תהיה  .כדין, לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ

. ןמביניהארכת, לפי המאוחר וות הממסיום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשר
ערבות מחודשת  ענבל תאריך את תקופת ההתקשרות מחויב הספק בהגשתובמידה 

 .וששה חודשים נוספים מעבר לתקופה הנוספת לתקופת ההתקשרות הנוספת
 

בכל  , כולה או חלקה,תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטהביצוע כאמור ערבות  17.2
מסמכי המכרז הסכם זה ועל פי הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  מציעהבו מקרה 

והנספחים וכן בהתקיים אחת מהנסיבות המפורטות בתקנות חובת המכרזים, 
 .1880–התשנ"ג

, רשאית ענבל לבטל את זה הסכםבהתחייבויותיו על פי  מציעהלא יעמוד בכל מקרה בו  17.0
שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת , החל מתאריך מציעבהודעה בכתב לעמו, ההסכם 

לא תיקן את המעוות  מציעהודעה בה נדרש לתקן את המעוות וה מציעלאחר שניתנה ל
בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים 

 על פי כל דין. 

ההסכם  וטלהיה ובמבלי לפגוע באמור בכל זכות אחרת המוקנית לענבל לפי הסכם זה,  17.1
למי  סכםההרשאית ענבל למסור את ביצוע  ,הסכםהו/או בוצעה הפרה יסודית של 

 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך. מציעוה דה,יל שיקבע ע

לענבל  מציעים מאת הכמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס 17.1
את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי  מציעוענבל תהא זכאית לתבוע מה

 שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל דין.
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       חביטו .11

ימי עבודה מיום שליחת הודעת הזכייה, להמציא לענבל  17, תוך מתחייב מציע הזוכהה
במסירה ידנית נוסח חתום ומקורי של נספח הביטוח המצורף כנספח א' להסכם זה, ללא 

 ולכלמ אתויכלול  מורשה מבטח אצל מהנוסח המצורף. הביטוח יירכשכל שינוי 
 יפחתו לא האחריות גבולות כאשר ,שינוי כל ללא הביטוח בנספח המפורטים הביטוחים

 :להלן מהמצוין
 

 המעבידים חבות ביטוח 11.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  11.1.1
 חומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. ת

דולר ארה"ב לעובד, למקרה  1,777,777 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  11.1.2
 ולתקופת הביטוח.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה  11.1.0
 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

ונטען לעניין קרות מ היה "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 11.1.1
מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד  תאונת עבודה לרבות

 כלשהו כלפי  מי עובדי הספק.  
 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח  11.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריותו  11.2.1
תחומי מדינת ישראל כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש  עקב פעילותו בכל 

 והשטחים המוחזקים.
 דולר ארה"ב. 217,777 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  11.2.2
 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) 11.2.0
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  11.2.1

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
מ ככל שתחשב  אחראית  "שפות את ענבל חברה לביטוח בעהביטוח יורחב ל 11.2.1

 למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.                          
 

  ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר 11.0

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY 
FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                  

 :או
ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND 
PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                      

בניית פורטל ארגוני מבוסס הספק יבטח את אחריותו החוקית בגין ביצוע ו 11.0.1
2710SHAREPOINT   כולל התקנה, יישום הטמעה, הסבת נתונים הדרכה

עם ענבל  הסכםכולל שרותי תמיכה עדכונים שותפים ותחזוקה בהתאם למכרז/
 מ בביטוח משולב לאחריות  מקצועית וחבות המוצר; "חברה לביטוח בע

 הפעלים מטעמו:כל הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין  11.0.2

כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית,  -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  11.0.2.1
 טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים  -מפגם במוצר  חבותו 11.0.2.2
שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל 

 דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו; 
פעילות הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל התקנה, הטמעה,  11.0.2.0

 הסבת נתונים, הדרכה , שרותי תמיכה ותחזוקה .
 דולר ארה"ב; 177,777 –לות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ גבו 11.0.0

 חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  11.0.0.1
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 .Cross  Liability -אחריות צולבת  11.0.0.2
מ ככל שייחשבו אחראים "ביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 11.0.1

 למעשי ואו מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 כללי 11.1

 הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:בכל פוליסות        
בכפוף ענבל חברה לביטוח בע"מ, לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף:  11.1.1

 להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  11.1.2

יום לפחות במכתב רשום  37יתנה על כך הודעה מוקדמת של  נ תוקף אלא, אם
 רת ענבל חברה לביטוח בע"מ. לחשב חב

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה  11.1.0
ועובדיה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק  לביטוח בע"מ

 מתוך כוונת זדון.
הספק  לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי  11.1.1

 לות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.כל החובות המוט
 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. 11.1.1
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות  11.1.3

מ "המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הענבל חברה לביטוח בע
במלוא הזכויות על פי פוליסות  והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

 הביטוח.
תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו  11.1.0

 מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט".
 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע  11.1
 מ עד למועד חתימת ההסכם. "בע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו לענבל חברה לביטוח

 
מ להחזיק "הספק מתחייב  בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע 11.3

בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי 
מ בתוקף. הספק  מתחייב להציג "עם ענבל חברה לביטוח בע הסכםשנה בשנה, כל עוד ה

העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום את 
מ לכל המאוחר "ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן לענבל חברה לביטוח בע

 שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.   
 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין   11.0
מ על כל זכות או סעד "מור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בעואין לפרש את הא

 זה. הסכםהמוקנים לה על פי דין ועל  פי 

 עצמאי קבלן – מזמין יחסי .12

 הצהרת המציע ליחסים בין הצדדים             

קבלן  –הינם יחסי מזמין  ינו לבין חב' ענבלמאשר ומצהיר כי היחסים בהזוכה המציע  12.1
 על כל, לרבות יחסי עובד מעביד בהווה או בעתיד,עצמאי, וכי לא יחולו בין הצדדים, 

 .השירותים למתן לו הדרושים המשנה/ני קבלןאו ו/המועסק עבורו  אחר אדם
 

כל אדם אחר עבור ועבור עצמו  לשלםהזוכה  מבלי לפגוע מהאמור לעיל, מתחייב  המציע 12.2
את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח  המשנה הדרושים לו למתן השירותים /ואו קבלן/ני

לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלום חובה אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או 
 זה. הסכםרשות, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים לענבל ולביצוע 

 

לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם מציע מתחייב ה זה,מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  12.0
דרישתם הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה 
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מעביד בין ענבל לבין  –שתוגש נגדם, ואשר תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 
בקשר  לרבות כל אדם אחר /ואו קבלן/ני המשנה הדרושים לו למתן השירותים ,המציע
 זה.הסכם נוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לביצוע ו/או ב

 זכויות הסבת איסור .13

  הסבת זכויות ענבל 10.1

 הסכם פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות או/ו להסב או/ו להעביר זכאית תהיה ענבל
. ענבל תודיע על כך למציע הזוכה ולא באמצעות מתן הודעה למציע הזוכה עת בכל זה

 תהיה למציע הזוכה כל טענה לעניין זה. 

 מסירת השירותים לאחר 10.2

המציע אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, 
ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים המבוקשים, אלא 

 בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

 הסכמת ענבל לגורם נוסף 10.0

דעתה(, כי במתן לפי שיקול  -כי בכל מקרה בו תסכים ענבל )ככל שתסכים  מובהר בזאת,
ו/או קבלן/ני  השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ייעזר המציע באדם אחר מטעמו

)לרבות כוח עזר כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו,  משנה מטעמו
כאמור יוחתם,  ו/או קבלן/ני משנה בכתב ומראש, של אותו אדם וכן בכך שכל אדם

 זה. הסכםלסודיות וכן על התחייבויות נוספות כאמור ב מראש ובכתב, על התחייבות

 אחריות המציע 10.1

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע כלפי ענבל 
  זה. הסכםלמתן השירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור ב
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 עניינים ניגוד והיעדר סודיות .14

ואצל כל אדם /ואו  יתקבל אצלוף אליו ו/או שיחלו שכל מידע שידוע כי המציע מצהיר  11.1
למעט מידע יהיה בגדר סוד מקצועי,  קבלן/ני משנה מטעמו הקשורים במתן השירותים

כי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טרם  הוכחפומבי ש
"פ צו עהתקשרותו בהסכם זה ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או 

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכלשל רשות מוסמכת, 
 

המציע מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או  11.2
, שיגיעו ו/או הגיעו אליו עמהבעקיפין, לענבל ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים 

זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו, ולא למסור כל  הסכםעם מענבל בקשר 
כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל  ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או

 מידע"(.ה" להלן:מראש ובכתב )
 

המציע מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף,  11.0
כל מידע שיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ההסכם, או בכל עת 

 ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(.  שהיא בעתיד )להוציא שימוש במידע
 

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, כי המציע מצהיר שידוע לו  11.1
 עבירה כןו 1800 –עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 .1881 -התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק לפי
זה ועל פי כל דין ינקוט המציע בכל אמצעי מתאים  הסכםמבלי לגרוע מאחריותו על פי  11.1

שיש ברשותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר 
זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב  הסכםלשירותים ול

רה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים ומראש. כן יציית המציע לכל דרישה סבי
לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע 

 על כך המציע לענבל מיד עם אירועה.
 

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של המציע לסודיות כאמור תחול במשך כל  11.3
כל אדם ו/או על וכן  עובדיועל  ,מגבלת זמן עליוזה ובכל עת בעתיד, ללא  הסכםתקופת 

 .ני משנה הקשורים עם מתן השירותיםן/קבל

 

 בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא מתחייב המציע 11.0

 על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו

 .לסודיות התחייבות טופס
 

 או אחר או כתוב חומר כל לכך תבקשיכש מיד הולחזקת ענבל לידי להחזיר מתחייב המציע 11.8

 שקיבל או השירותים מתן עקב ולידי או ולחזקת שהגיע ,הל השייך או מענבל שקיבל חפץ

 מתחייב המציע כן, כמו ענבל. עבור יןשהכ חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק ואצל לשמור לא
 

 פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא מתחייב המציע 11.8

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

 ועיסוק או ותפקיד מילוי בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא,
 ויעניינ ,יועניינ ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת

 גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר ושל קרוב או שהמציע גוף של או וקרובי של

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

 ועמ העובד עובד או ,ושותפ או ומעסיק או שהמציע לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, ותבזכ
 (.אחר" "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים ,ובפיקוח או
 

 או קיים עניינים ניגוד על למציע ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל 11.17

 לבין לענבל השירותים מתן במסגרת ועיסוק או ותפקיד מילוי בין בו לעמוד עשוי שהוא

 בו. יםחבר וקרובי או שהוא גוף של עניין או וקרובי של עניין או ושל אחר עניין
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 .הסכםבמהווה תניה יסודית  בסעיף זההאמור  11.11

 קיזוז .15

 לספק המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאית תהא ענבל כי ,בזה מודגש ,ספק הסר למען 11.1

 מקדמות לרבות ,דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הספק מאת לה המגיע סכום כל ,הימנה

 אם ,יגרום שהוא נזק או/ו ,התמורה על החלים חובה והיטלי במיסוי שמקורם חיובים או/ו

 .זה הסכם מביצוע כתוצאה שלישיים לצדדים או/ו למדינה או/ו לענבל ,יגרום

 המציע ע"י הסכם הפרת .16

 חייב המציע יהא דין, כל פי על ו/או זה הסכם לפי מהתחייבויותיו התחייבות המציע הפר 13.1

 כאמור, מההפרה כתוצאה לענבל שייגרמו וההפסדים הנזקים בגין פיצוי לענבל לשלם

 דין. כל ולפי זה הסכם לפי לענבל יעמדו אשר סעד או זכות מכל לגרוע מבלי וזאת

 רוחני קניין .17

 ",WORK FOR HIRE" בסיס על ניתנים השירותים, תוצרי כל וכן השירותים, כי זאתב מוסכם 10.1

 ו/או לפטנט הזכות מדגם, ו/או לפטנט בקשות להגיש הזכות לרבות הזכויות, כל כי וכן

 או תעשייתי קניין זכויות ו/או יוצרים זכויות מסחר, סימני מסחריים, סודות למדגם,

 שיפורים, פיתוחים, התקדמויות, אחרות(, או פטנט )כשירות המצאות לגבי כלשהן, רוחני

 יפתח, ימציא, מטעמו מי או המציעש הרצאות, ו/או מצגות, מחקרים, ויישומים, רעיונות

 הנובעים ו/או עם בקשר אחרים, עם בשיתוף או לבד אחר, באופן אליו שיגיע או יהגה

 פרסום ו/או מוצר, כלב הזכויות כל לרבות השירותים, תוצרי ו/או המבוקשים מהשירותים

 )להלן: נלווה תיעוד כל זה ובכלל מהם, חלק מכילים ו/או המבוססים ו/או להם הנלווים

 בהן לנהוג רשאית שתהיה ענבל, של תהבלעדי בבעלותה תהיינה השירותים"(, "תוצרי

 ממחה מציעוה ,שתרצה דרך בכל ומסחורן למימושן לפעול הגבלה, ללאו בעלים מנהג

 כאמור. זכות כל על וותרומ לענבל בזאת

 מידע כל ליתן זה, בסעיף האמור בביצוע הקשור בכל ענבל עם פעולה לשתף מתחייב המציע 10.2

 תקופת סיום לאחר גם וזאת ענבל, ע"י שיתבקש כפי הכול מסמך, כל על ולחתום ותיעוד

 תמורה. כל ובלא זה הסכם

 או קניינית זכות, כל מציעל אין כי בזאת מובהר דלעיל, ההוראה בכלליות לפגוע מבלי 10.0

 קיום למטרת פרט מטרה לכל בהם להשתמש לו ואסור השירותים, בתוצרי אחרת,

 לו תהיינה ולא אין כי בזה ומתחייב מצהיר המציע זה. הסכם עפ"י לענבל התחייבויותיו

 עניין בכל והמדינה ענבל כלפי שהוא וסוג מין מכל דרישות ו/או תביעות מטעמו למי ו/או

 בהם לבעלות השירותים, לתוצרי ו/או לשירותים בעקיפין, או במישרין הנובע, או הנוגע

   בהם. הרוחני הקניין לזכויות ו/או

 שיקול לפי שימוש כל לעשות תזכאי ההית ענבל כי בזה ומתחייב מאשר המציע בנוסף 10.1

 מטרה וכל שהוא גורם לכל להעבירם היתר ובין זה הסכם נשוא יםהשירות בתוצרי הדעת

 לפי אחר שימוש כל בהם לעשות ו/או השירותים תוצריב שינויים הכנסת ולרבות אחרת

 לכל זכאי יהיה שהמציע ובלי מהמציע רשות לבקש צורך בלי וזאת הבלעדי הדעת שיקול

 ים.השירות בתוצרי זה שימוש בגין תמורה תוספת או תמורה

 תבעל תהיה יאוה בלעדית זכות לענבל כי בזאת ומובהר מוצהר לעיל, באמור לגרוע מבלי 10.1
 רוחני נכס או דעת חוות או מגנטית( מדיה או פיסי )לרבות מסמך בכל היוצרים זכות

 השירות מתן במהלך המציע ידי על נתןישי שירות על בהסתמך או המציע ידי על יערךיש

 .זו התקשרות נשוא

 .הסכםמהווה תניה יסודית ב בסעיף זההאמור  10.3

 ויתור או סטייה .18

 הסכםסטייה מתנאי ה 18.1
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זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  הסכםהסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי 
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות 18.2

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי 
 מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו. זה במקרה מסוים או בסדרת הסכם

 חתימת הצדדים 18.0

זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה  הסכםכל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות 
בכתב ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה 

 בדרך האמורה.

 שונות .19

 הסכםמסמכי ה 18.1

משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  זה הסכםמוסכם בין הצדדים, כי מסמכי 
במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים 

זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם  הסכםבוהתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים 
 לחתימתו.

 נציגי ענבל 18.2

מי כל  ואסמנכ"ל מערכות מידע בענבל  ההתקשרות מטעם ענבל הינוהאחראי על ביצוע 
 זה. הסכםלצורך טיפול ב ומטעממונה יש

 הודעות משלוח 18.0

 לעיל זה הסכםל במבוא כמצוין כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כל
 מעת שעות 02 בתום או, הכתובת באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה כאילו תחשב

 . השניים מבין המוקדם, הדואר בבית רשום בדואר למשלוח שנמסרה

 שיפוט סמכות 18.1

 באזור המוסמכים המשפט בתי הינה זה הסכםל והנוגע הקשור בכל המקומית הסמכות
 .בלבד יפו-אביב-תל או/ו המרכז

 
 

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 תאריך: _________________

 

 _                  _______________________________    _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה     תפקיד במציע                    חתימת המציע      

               _______________    _________________     _________________  

 רשה החתימהשם מלא של מו      תפקיד במציע                    חתימת המציע      

               _______________    _________________     _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה      תפקיד בענבל                           חתימת ענבל      

 ______                  __________________________      _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה      תפקיד בענבל                               ענבל חתימת      
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 אישור עריכת ביטוחים – הסכםנספח א' ל

 ימי עבודה מיום הודעת הזכייה( 11 –ולא יאוחר מ  רק על ידי המציע הזוכה)יוגש לענבל מלא 

 

 לתקופת"( הספק"להלן: ) ___________________ למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו .1
  הקשור בכל__ ___________ יוםל עדותסתיים __________ ____ יוםשתחל ב הביטוח

 מבוסס ארגוני פורטל ובניית טכני אפיון לביצועלשירותים המבוקשים לפי מכרז פומבי 
SHAREPOINT 2013  המפורטים להלן  הביטוחים את מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור- 

 המעבידים חבות ביטוח 1.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל  1.1.1
 חומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. ת

דולר ארה"ב לעובד, למקרה  1,777,777 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  1.1.2
 ולתקופת הביטוח.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה  1.1.0
 בדיהם היה ויחשב כמעבידם.ועו

מ היה ונטען לעניין קרות "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 1.1.1
מחלת מקצועית כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד  תאונת עבודה לרבות

 כלשהו כלפי  מי עובדי הספק.  
 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח  1.2

ישראל בביטוח אחריותו הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת  1.2.1
כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש  עקב פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל 

 והשטחים המוחזקים.
 דולר ארה"ב. 217,777 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  1.2.2
 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) 1.2.0
של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  הביטוח מורחב לכסות את חבותו 1.2.1

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
מ ככל שתחשב  אחראית  "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 1.2.1

 למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.                          
 

  ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר 1.0

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY 
FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                  

 :או
ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS AND 
PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                      

הספק יבטח את אחריותו החוקית בגין ביצוע ובניית פורטל ארגוני מבוסס  1.0.1
2710SHAREPOINT   כולל התקנה, יישום הטמעה, הסבת נתונים הדרכה

עם ענבל  הסכםכולל שרותי תמיכה עדכונים שותפים ותחזוקה בהתאם למכרז/
 מ בביטוח משולב לאחריות  מקצועית וחבות המוצר; "חברה לביטוח בע

 הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפעלים מטעמו: 1.0.2

כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית,  -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי  1.0.2.1
 טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים  -מפגם במוצר  חבותו 1.0.2.2
שיוצרו,  פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל 

 דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו; 
פעילות הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו כולל התקנה, הטמעה,  1.0.2.0

 הסבת נתונים, הדרכה , שרותי תמיכה ותחזוקה .
 דולר ארה"ב; 177,777 –לות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ גבו 1.0.0
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 חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  1.0.0.1
 .Cross  Liability -אחריות צולבת  1.0.0.2

מ ככל שייחשבו אחראים "ביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 1.0.1
 למעשי ואו מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 כללי 1.1

 הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:בכל פוליסות        
בכפוף ענבל חברה לביטוח בע"מ, לשם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף:  1.1.1

 להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  1.1.2

יום לפחות במכתב רשום  37יתנה על כך הודעה מוקדמת של  נ תוקף אלא, אם
 רת ענבל חברה לביטוח בע"מ. לחשב חב

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה  1.1.0
ועובדיה, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק  לביטוח בע"מ

 מתוך כוונת זדון.
הספק  לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי  1.1.1

 לות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.כל החובות המוט
 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. 1.1.1
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות  1.1.3

מ "המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הענבל חברה לביטוח בע
במלוא הזכויות על פי פוליסות  והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

 הביטוח.
תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו  1.1.0

 מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט".

 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

                                                                                       

 בכבוד רב,       

                

 חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח  תאריך       
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 )ערבות ביצוע( הסכםהערבות בנקאית לביצוע  - הסכםל' בנספח 
 הודעת הזכייה( מיוםימי עבודה  11 –ולא יאוחר מ  רק על ידי המציע הזוכהמלא )יוגש לענבל 

 
 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 71111 קריית שדה התעופה,
 

 הנדון: ערבות מס. _____________

במכרז פומבי  התזכ(, אשר "המבקש" – __________ )להלן_____חב'  ה שללבקשת .1
שפרסמה חב' ענבל  sharepoint 2710 לביצוע אפיון טכני ובניית פורטל ארגוני מבוסס

 לביטוח חברה ענבלעבור  במסמכי המכרז כמפורטשירותים המבוקשים הלביצוע  הנבחרו
 שלושים)במילים: ₪   07,777 סכום עד לסך שלכלפיכם לסילוק כל אנו ערבים בזה  ,מ"בע

בתוספת הפרשי סכום הקרן יהיה  .("ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שקלים חדשיםאלף 
 הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר  ,"(למדד הצמדה הפרשי"
 המכרזי האמור.להתקשרותכם עמו במסגרת ההליך 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .0

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן" א.
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום  - "המדד החדש" ב.
 בפועל עפ"י ערבות זו.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

ה אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השוו 
להכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( 
ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד 

 סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

)במילים: ימים  0תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .1
רחוב  :לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו שבעה ימים(
)יש להכניס , בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, _________

ות, בלי שיהיה עליכם לבסס רבאת כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הע
את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם את דרישתכם או לדרוש תחילה 

נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות 
 יעלה על סכום הערבות. לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יכול שתיעשה

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .1

תקופת ההתקשרות ו/או תקופת  חודשים מסיום 3 תוםעד תוקפה ערבות זו תישאר ב .3
לאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  ההתקשרות המוארכת, לפי המאוחר מביניהן.
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בכתב לא יאוחר  בכתובת שפורטה על ידינוהדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל 
 מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .0

 בכבוד רב, 

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

 

  תאריך:_____________

 י החתימה וחותמת הבנק:____________________חתימה של מורש

 

 

 

 

 


