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 הסכם ההתקשרות –' גנספח 

 

 שנערך ונחתם בקריית שדה התעופה ביום _____, חודש ________, שנה __________

  

 ב י ן:

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 מרחוב ערבה 

 קריית שדה התעופה 

 282ת.ד. 

 7015103נתב"ג  

 מצד אחד;    "ענבל", "החברה"()להלן:  

 

 

  ל ב י ן :   

 

 ______________הספק: 

 ח.פ./עוסק מורשה: ________________

  _______________כתובת: 

 _______________מס' טלפון: 

 _______________מס' פקס': 

 _______________ דוא"ל:

 מצד שני;                                                                                             (", "הספק"יצרן"ה)להלן:  

 

 

(, "ההזמנה")ולהלן:  43/2020וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז שמספרו  הואיל

 ;של ענבלוהספק הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת המכרזים 

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

שינוע רכבים של מדינת ישראל וגופים נוספים למתן שירותי ויחסיהם המשפטיים בקשר 

)להלן בהסכם  עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 (;"השירותים המבוקשים"ו/או  "השירותים"זה: 

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

 ;א' נספחלהסכם זה כ
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רבות ניסיון ל, שינוע רכביםשירותי  -והספק מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום המבוקש  והואיל

 להלן; משמעותי בביצוע הפעולות המפורטות בהסכם זה

והספק מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך  והואיל

ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי ההזמנה וההצעה על נספחיה בהיקף 

 הנדרש על ידי ענבל והדין וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;

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

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

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור למתן  והואיל

 השירותים המפורטים בהזמנה על נספחיה ובהסכם זה;

 

 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .1

 חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא להסכם זה מהוויםהנספחים ו 1.1

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

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

על נספחיה והצעת הספק במלואה, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו בכפיפה אחת עם יתר 

 תנאיו. 

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

 ומסמכיהם, הכוונה לכלל המסמכים כאמור בסעיף זה על כלל נספחיהם. 

 רה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז, יגבר הסעיף המיטיב עם ענבל. בכל מקום בו ישנה סתי 1.5

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

למנהל הרכב הממשלתי, משטרת ישראל, שב"ס ויחידות ביטחוניות,  במתן השירותים המבוקשים

מית ו/או כל גורם אחר שענבל תדרוש לתת לו את חברות ממשלתיות, המכוסים בקרן הפני

 (."היחידותו/או " "מקבלי השירותיםהסכם זה )ולהלן: "השירותים כמפורט במסגרת 

 ואלה הנספחים להסכם זה: 1.7

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

 .ערבות ביצוע –נספח ב'  -

 הינם תנאי לקיום הסכם זה.הנספחים, כאשר הם מלאים וחתומים במלואם, 
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 הגדרות 1.8

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

 הממשלה.

 .הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל הקרן הפנימית

 ההזמנה / מסמכי ההליך

 המכרז /

 על כל נספחיה. להציע הצעותמסמכי הזמנה 

 מציע זוכה

 

מציע זוכה שנבחר במסגרת המכרז וקיבל מכתב זכיה מאת 

 המזמינה. 

שירותים, בכפוף  המציעספק מטעם המציע, אשר יבצע עבור  קבלן משנה 

 להוראות ההסכם.

כהגדרתם במסמכי המכרז וכמפורט בהסכם המצ"ב כנספח  השירותים המבוקשים

 ה' למסמכי המכרז.

מקבלי השירותים/ 

 היחידות

הממשלתי, משטרת ישראל, שב"ס ויחידות מנהל הרכב 

ביטחוניות, חברות ממשלתיות ו/או כל גורם אחר שענבל 

 תדרוש לתת לו את השירותים כמפורט במסגרת הזמנה זו.

 המשתמש בפועל ברכב מטעם מקבלי השירותים / היחידות. לקוח קצה

 הגורם שהוסמך לכך בכל יחידה ממשלתית. נציג היחידה

של מקבלי השירותים /  טון 3.5 עד ומסחריים פרטיים רכבים כלי רכב

 היחידות

כלי  200  לכל הפחות בבעלותהברשותה/ישות משפטית אשר  צי רכב

 רכב.

 / המערכת המערכת

 הממוחשבת

מערכת עם גישה מרחוק לפתיחת הזמנות ומעקב אחר 

ההזמנות )סטאטוס( פר יחידה ממשלתית עם יכולת קבלת 

נתונים בצורה ממוחשבת אונליין לפי סוג שירות )ביצוע 

יודגש כי המערכת טסט, שינוע לטיפול/תקלה/תאונה(. 

 צפייה של נציג היחידה/לקוח הקצה תכלול אפשרות

 בסטטוס ההזמנות.
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מקצועית על אחראית 

ביצוע הסכם 

 מטעם ענבל ההתקשרות 

פרטוק, מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש ו/או -גב' אודליה נגבי

 מי מטעמה.

 

 

 ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן:הספק מאשר, מצהיר  .2

לספק יש כל הכוחות, האמצעים, התעודות, כוח האדם והסמכויות לחתום על הסכם זה ולבצע  2.1

 את כל התחייבויותיו על פיו.

אין כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי הסכם, לחתימתו של הספק על הסכם זה ולקיום  2.2

 התחייבויותיו על פיו.

( "היתרים"כל ההיתרים, רישיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד:  2.3

אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת הסכם זה על ידי הספק 

ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא ולא נעשו כל הפרה או 

 תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור. מחדל של

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9ל לקיים את הוראות סעיף עכי יפ 2.4

"(, במידה והן חלות עליו ו/או יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות, חוק שוויון זכויות)להלן: "

ות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה עובדים לפח 100במידה והוא מעסיק ו/או יעסיק  וכן בנוסף,

 9למנהל הכללי של משרד העבודה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לחוק שוויון זכויות ויפעל ליישום הוראות והנחיות, כלל שיינתנו. 

יות אין לספק ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או יחסים ו/או חוזים כלשהם אשר יש ו/או יכולה לה 2.5

להם השפעה כלשהי על ביצוע הסכם זה ולגרום למצב של ניגוד עניינים ו/או כל עניין אחר, העלול 

לסכל ביצוע ההסכם במלואו ו/או בחלקו. הספק יקפיד כי לא ימצא במצב של ניגוד עניינים למשך 

 תוקפו של הסכם זה. 

 המסירה והקבלה של השירות: .3

להסכם  4ענבל ממנה בזאת את הספק והספק מקבל בזה על עצמו לבצע את כל המפורט בסעיף  3.1

שינוע רכבים של מדינת ישראל למתן שירותי להזמנה להציע הצעות, כקבלן עצמאי,  2זה וסעיף 

, והכל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מוגופים נוספים 

 ה בהסכם זה, בהזמנה ובנספחים.כמפורט וכמותנ

הספק מצהיר ומאשר בזאת כי קרא היטב והבין את ההסכם על נספחיו ואת ההזמנה על נספחיה,  3.2

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

ירותי למורכבות הרבה, למידת המיומנות הגבוהה ולהיקף הנרחב של ההשקעה הדרושה למתן ש

 -על כל ההיבטים והתוצאות הקשורות בכך  שינוע של רכבים של מדינת ישראל וגופים נוספים

והספק מסכים ליטול על עצמו את האמור בהסכם זה על נספחיו ואת ביצועו של הסכם זה על כל 

 תנאיו, בהתחייבות גמורה, מוחלטת ובלתי מסויגת כלפי ענבל.
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מסודרת ועל פי דין לאורך כל תקופת ההתקשרות, הספק מתחייב לקיים מערכת חשבונות  3.3

 ולהמציא לענבל אישורים ככל שיידרש.

ל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות ההארכה, ר ומתחייב כי הוסבר לו, כי משך כהספק מצהי 3.4

, אם בכלל, ואין בכך משום עילה לביטול הסכם שונעושי הרכביםענבל אינה מחויבת בכמות 

 מצידו. 

 קשיםהשירותים המבו .4

 הנדרשים השירותים עיקר בהזמנה, לרבות זה, מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 טון 3.5 עד ומסחריים פרטיים לרכבים שינוע שרותי מתן הינם "(הספק" )ולהלן: הזוכה מהמציע

 (:המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן: במצטבר להלן כמפורט

 של משנה קבלני ו/או עצמו המציע באמצעות אם ,הרכב בתחום  שינוע שירותי ייתן הספק .4.1

 הבאות: המטלות את היתר בין המציע יבצע תפקידו במסגרת .המציע

הרכב,  שינוע -שינוע כלי הרכב לצורך קבלת שירותי תחזוקה )טיפולי רכב , תיקון תקלות(  .4.1.1

 ליחידה / לקוח הקצה למוסך ובחזרה ,או מכל מקום שיידרש הקצה מחצר היחידה / לקוח

 לאחר תיקון.

הספק ישנע את הרכב למכון הרישוי מחצר היחידה/לקוח –שינוע למכוני רישוי )טסט(  .4.1.2

שיידרש, ירשום את הרכב במשרד הקבלה בהתאם להוראות המכון,  או מכל מקוםהקצה 

הרכב במסלול הבדיקה, ישחרר את הרכב אל מול משרד הקבלה ויוודא כי קיבל  אתיעביר 

 את כל המסמכים חתומים.  

או מכל  הקצהשינוע הרכב מחצר היחידה / לקוח  –למוסכים לשם תיקון תאונה  שינוע .4.1.3

 לאחר תיקון.הקצה למוסך ובחזרה אל חצר היחידה / לקוח   מקום שיידרש

ב אל ו/או מאת מאגר הרכבים של מנהל הרכב )בעיר רמלה, שינוע לצורך מסירת/החזרת רכ .4.1.4

 . קצה או מכל מקום שיידרש ירושלים וחיפה( אל ו/או מאת חצר היחידה/לקוח

 שינוע הרכב מכל סיבה שהיא. .4.1.5

 בשעות עת בכל המאויש זה, הליך נשוא השירותים מתן לצורך טלפוני שירות מוקד יפעיל הספק .4.2

 השעות בין ה-א' בימים הפחות לכל יפעל המוקד הפחות. לכל מוקדנים 3 ידי על להלן, הפעילות

08:00-17:00. 

 בארץ, והמקומות האזורים בכלל מלאה, ,ארצית בפריסה המבוקשים  השירותים את ייתן הספק .4.3

 ושומרון. יהודה בתחומי לרבות

 זה קבפר המוגדרים לזמנים בהתאם ה'-א' הימים במהלך המבוקשים השירותים את ייתן הספק .4.4

 להלן.

 מתאים רכב רישיון בעלי הינם אשר המבוקשים, השירותים אספקת לצורך נהגים מעסיק הספק .4.5

של  ותק בעלי הינם, השירותים במתן עת ושבכל דין כל והוראות החבורה משרד לתקנות בהתאם

 ממועד קבלת רישיון נהיגה(. ייספרותק אשר ) ברישיון נהיגהבשלוש שנים לפחות 

 שיטת העבודה  .4.6

 .מקבלי השירותים ולקוחות הקצהמול הספק ייעשה ע"י יודגש כי אופן תיאום והזמנת השירות 

 הזכאים לקבלת שירותי השינוע  .4.6.1
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את רשימת כלי הרכב הזכאים לקבלת השירותים  הספקהמזמינה תעביר לידי  .4.6.1.1

 המבוקשים. רשימה עדכנית תועבר אל הספק מדי חודש.

באחריות הספק לוודא, בטרם יקים הזמנה למתן השירותים המבוקשים, כי הרכב  .4.6.1.2

הנו זכאי למתן השירותים המבוקשים בהתאם לרשימה כלי הרכב הזכאים 

 העדכנית שהועברה אליו. 

יודגש כי ככל שהשירותים יסופקו לכלי רכב אשר אינו מופיע ברשימת כלי הרכב  .4.6.1.3

 מורה בגינם.הזכאים לקבלת השירות, לא תשולם כל ת

באחריות הספק לעדכן את המערכת הממוחשבת בסטטוס השינוע בכל שלב יודגש כי  .4.6.2

 בתהליך )אישור הזמנה, איסוף הרכב, החזרת, סיום טיפול וכו'(. 

 )טיפול(רכבים שינוע לצורך תחזוקת  .4.6.3

מול מוקד השירות יפתח הזמנת עבודה  לקוח הקצה מטעם היחידה הממשלתית .4.6.3.1

הספק  וזאת שני ימי עסקים, לכל הפחות, לפני מועד הטיפול.הטלפוני של הספק 

)מספר  ההזמנה תכלול את פרטי הרכב יעדכן את לקוח הקצה במספר ההזמנה. 

, שם המוסך, )עיר, רחוב, מספר בית( , פרטי מקום האיסוףרישוי, יצרן, דגם(

 )שם היחידהסוג הטיפול הנדרש, פרטי התקשרות של מוסר הרכב כתובת המוסך, 

לא ניתן  ומספר תביעה בענבל.הממשלתית, שם פרטי , שם משפחה, טלפון נייד( 

 יהיה לפתוח הזמנת שינוע ללא הפרטים הללו.

היחידה יפתח הספק  מטעם לאחר תיאום מועד איסוף הרכב מול לקוח הקצה .4.6.3.2

 (.4.6.3.1 הממוחשבת )יש להזין את כל הפרטים כמפורט בסעיףהזמנה במערכת 

וימלא  ונות סביב הרכב ואת לוחית הרישויהספק יצלם תמיסוף הרכב במעמד א .4.6.3.3

טופס "טופס איסוף והחזרה"  באופן ממוחשב או ידני. טופס זה ימולא  ע"י הספק 

 וייחתם על ידי לקוח הקצה/נציג היחידה בעת מסירת הרכב.

יעקוב אחר מתן הטיפול ע"י ישנע את הרכב אל המוסך בהתאם להזמנה, הספק  .4.6.3.4

נציג היחידה. עם קבלת הודעה לקוח הקצה/המוסך ויעדכן ככל שיידרש את 

מהמוסך שהרכב מוכן על הספק להגיע לאיסוף הרכב לא יאוחר משעתיים מקבלת 

במידה .  14:00במידה וההודעה מהמוסך התקבלה עד השעה  הודעה מהמוסך

יאסוף הספק את הרכב ביום  14:00וההודעה התקבלה מהמוסך לאחר השעה 

 . 10:00למחרת עד השעה 

נציג היחידה לשם לקוח הקצה/הספק יהיה בקשר עם מהמוסך לאחר איסוף הרכב  .4.6.3.5

החזרת הרכב. עם קבלת הרכב יחתום לקוח הקצה / נציג היחידה על  "טופס 

איסוף והחזרה". באחריות הספק לצלם את הרכב עם החזרתו לנציג 

 היחידה/לקוח קצה.

התמונות וטופס איסוף והחזרה ישמור הספק למשך תקופה של עד שנה מיום את  .4.6.3.6

 הזמנת העבודה.

 תיקון הרכב לאחר אירוע תאונתי/שינוע לצורך טיפול בתקלות .4.6.4
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מול מוקד השירות הטלפוני של יפתח הזמנת עבודה  לקוח הקצה מטעם היחידה .4.6.4.1

ההזמנה תכלול את פרטי  הספק יעדכן את לקוח הקצה במספר ההזמנה. .הספק

, שם )עיר, רחוב, מספר בית( , פרטי מקום האיסוף)מספר רישוי, יצרן, דגם( הרכב

)שם היחידה פרטי התקשרות של מוסר הרכב כתובת המוסך, המוסך, 

לא ניתן  ומספר תביעה בענבל.הממשלתית, שם פרטי , שם משפחה, טלפון נייד( 

 ללו.יהיה לפתוח הזמנת שינוע ללא הפרטים ה

היחידה יפתח הספק  מטעם לאחר תיאום מועד איסוף הרכב מול לקוח הקצה .4.6.4.2

)יש להזין את כל פרטי ההזמנה כמפורט בסעיף הממוחשבת במערכת הזמנה 

4.6.4.1 .) 

איסוף הרכב ויאסוף את מקום את מול נציג היחידה/לקוח הקצה  הספק יתאם .4.6.4.3

השעות חל במסגרת  24ככל וחלוף יודגש כי  .שעות ממועד ההזמנה 4תוך ב הרכב

 ביום א' שלאחר מכן. 10:00יום שישי / שבת, יבצע הספק את השינוע עד השעה 

וימלא  ונות סביב הרכב ואת לוחית הרישויהספק יצלם תמבמעמד איסוף הרכב  .4.6.4.4

"טופס איסוף והחזרה"  באופן ממוחשב או ידני. טופס זה ימולא  ע"י הספק  טופס

 וייחתם על ידי לקוח הקצה/נציג היחידה בעת מסירת הרכב.

הספק יעקוב אחר מתן הטיפול ע"י המוסך ויעדכן ככל שיידרש את נציג היחידה.  .4.6.4.5

 עם קבלת הודעה מהמוסך שהרכב מוכן על הספק להגיע לאיסוף הרכב לא יאוחר

במידה וההודעה מהמוסך התקבלה עד השעה  משעתיים מקבלת הודעה מהמוסך

יאסוף הספק את  14:00במידה וההודעה התקבלה מהמוסך לאחר השעה .  14:00

 . 10:00השעה  דהרכב ביום למחרת ע

נציג היחידה לשם החזרת לקוח הקצה/לאחר איסוף הרכב הספק יהיה בקשר עם  .4.6.4.6

"טופס איסוף תום לקוח הקצה/נציג היחידה על הרכב. עם קבלת הרכב יח

 והחזרה". באחריות הספק לצלם את הרכב עם החזרתו לנציג היחידה/לקוח קצה.

מונות וטופס איסוף והחזרה ישמור הספק למשך תקופה של עד שנה מיום הת את .4.6.4.7

 הזמנת העבודה.

 מכוני רישוי )טסט(שינוע ל .4.6.5

לקוח הקצה מטעם היחידה הממשלתית יפתח הזמנת עבודה מול מכון הרישוי  .4.6.5.1

הרלוונטי )יודגש כי ביצוע מבחן הרישוי יתבצע אך ורק במכוני הרישוי החתומים 

 על הסכם מול המדינה(. 

מול מוקד השירות יפתח הזמנת עבודה  לקוח הקצה מטעם היחידה הממשלתית  .4.6.5.2

 ים, לכל הפחות, לפני מועד מבחן הרישוי.וזאת שבעה ימי עסקהטלפוני של הספק 

 ההזמנה תכלול את פרטי הרכב הספק יעדכן את לקוח הקצה במספר ההזמנה.

מכון , שם )עיר, רחוב, מספר בית( , פרטי מקום האיסוף)מספר רישוי, יצרן, דגם(

)שם היחידה פרטי התקשרות של מוסר הרכב כתובת מכון הרישוי, , הרישוי

, שם משפחה, טלפון נייד(. לא ניתן יהיה לפתוח הזמנת  הממשלתית, שם פרטי

 שינוע ללא הפרטים הללו.
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לאחר תיאום מועד איסוף הרכב מול לקוח הקצה מטעם היחידה יפתח הספק  .4.6.5.3

 בסעיף כמפורט ההזמנה פרטי כל את להזין)יש  הממוחשבתהזמנה במערכת 

4.6.5.1.) 

 איסוף הרכב. מקום את מול נציג היחידה/לקוח הקצה הספק יתאם  .4.6.5.4

וימלא  ונות סביב הרכב ואת לוחית הרישויהספק יצלם תמבמעמד איסוף הרכב  .4.6.5.5

טופס "טופס איסוף והחזרה"  באופן ממוחשב או ידני. טופס זה ימולא  ע"י הספק 

בנוסף ימסור נציג  וייחתם על ידי לקוח הקצה/נציג היחידה בעת מסירת הרכב.

)אגרת רישוי( טופס ייפוי  המשולםהיחידה / לקוח הקצה לספק את רישיון הרכב 

)יודגש כי תשלום אגרת הרישום יוסדר על ידי כוח חתום, אישור ביטוח חובה

 היחידה הממשלתית אל מול מכון הרישוי וכי הספק נדרש לשאת בעלות זו(.

י אכן קיימת הזמנת עבודה לביצוע מבחן עם הגעתו אל מכון הרישוי יוודא הספק כ .4.6.5.6

ירשום את הרכב במשרד הקבלה בהתאם להוראות המכון, הספק רישוי לרכב. 

יעביר את הרכב במסלול הבדיקה, ישחרר את הרכב אל מול משרד הקבלה ויוודא 

כי קיבל את כל המסמכים חתומים. הספק יצמיד את המסמכים המקוריים לרכב 

 . / לקוח הקצה היחידהויגיש את הצילום לנציג 

 ויש צורך לתיקון הרכב במוסך: במקרה בו הרכב לא עבר את מבחן הרישוי .4.6.5.7

פנה למוקד השירות של היחידה הרלוונטית לפתיחת תביעה הספק י  .4.6.5.7.1

 וקבלת זהות המוסך המתקן. 

  הספק ישנע את הרכב למוסך המתקן. .4.6.5.7.2

ויעדכן ככל שיידרש את  הספק יעקוב אחר מתן הטיפול ע"י המוסך .4.6.5.7.3

 נציג היחידה.לקוח הקצה/

עם קבלת הודעה מהמוסך שהרכב מוכן על הספק להגיע לאיסוף  .4.6.5.7.4

במידה וההודעה  הרכב לא יאוחר משעתיים מקבלת הודעה מהמוסך

במידה וההודעה התקבלה .  14:00מהמוסך התקבלה עד השעה 

יאסוף הספק את הרכב ביום למחרת  14:00מהמוסך לאחר השעה 

 . 10:00השעה  דע

 יבצע שוב את מבחן הרישוי לאחר תיקון הרכב.הספק  .4.6.5.7.5

תמורה בגין שינוע  פעמייםיובהר כי במקרה כזה תשולם לספק  .4.6.5.7.6

)ללא תמורה בגין  למכון רישוי בעבור העברת הרכב את מבחן הרישוי

שינוע הרכב למוסך(. יצוין בהקשר זה כי מנתוני עבר שבידי 

רים את המזמינה, הרוב המכריע של רכבי מקבלי השירותים עוב

  מבחני הרישוי בפעם הראשונה. 

הרכב לא עבר את מבחן הרישוי ויש צורך לתקן חלפים במכון הרישוי במקרה בו  .4.6.5.8

 :לוחית רישוי, מגבים, נורות וכדומהכגון 

הספק יפתח מול מוקד שירות טלפוני של היחידה הרלוונטית הזמנה  .4.6.5.8.1

  לתיקון מכון הרישוי.  
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 יבצע שוב את מבחן הרישוי. לאחר תיקון הליקוי הספק .4.6.5.8.2

יובהר כי במקרה כזה לא תשולם לספק תמורה נוספת למעט  .4.6.5.8.3

 התמורה בגין שינוע למכון רישוי )פעם אחת בלבד(. 

נציג לקוח הקצה/הספק יהיה בקשר עם  שהרכב עבר את מבחן הרישוילאחר  .4.6.5.9

היחידה לשם החזרת הרכב. עם קבלת הרכב יחתום לקוח הקצה / נציג היחידה 

"טופס איסוף והחזרה". באחריות הספק לצלם את הרכב עם החזרתו לנציג על  

 היחידה/לקוח קצה.

את התמונות וטופס איסוף והחזרה ישמור הספק למשך תקופה של עד שנה  .4.6.5.10

 מיום הזמנת העבודה.

 שינוע לצורך מסירת / החזרת רכב  .4.6.6

הטלפוני של מול מוקד השירות יפתח הזמנת עבודה  נציג היחידה הממשלתית .4.6.6.1

ההזמנה תכלול את פרטי  הספק.  הספק יעדכן את לקוח הקצה במספר ההזמנה.

פרטי  ,)עיר, רחוב, מספר בית( , פרטי מקום האיסוף)מספר רישוי, יצרן, דגם( הרכב

)שם היחידה הממשלתית, שם פרטי, שם הרכב  מקבל/התקשרות של מוסר

 שינוע ללא הפרטים הללו.משפחה, טלפון נייד(. לא ניתן יהיה לפתוח הזמנת 

היחידה יפתח הספק הזמנה במערכת  נציגלאחר תיאום מועד איסוף הרכב מול  .4.6.6.2

 (.4.6.6.1כמפורט בסעיף  הממוחשבת )יש להזין את כל פרטי ההזמנה

 שעות ממועד ההזמנה. 4תוך הספק יאסוף/יחזיר את הרכב ב .4.6.6.3

וימלא  לוחית הרישויונות סביב הרכב ואת הספק יצלם תמבמעמד איסוף הרכב  .4.6.6.4

טופס "טופס איסוף והחזרה"  באופן ממוחשב או ידני. טופס זה ימולא  ע"י הספק 

 וייחתם על ידי נציג היחידה בעת מסירת הרכב.

לאחר איסוף הרכב הספק יהיה בקשר עם נציג היחידה לשם החזרת הרכב. עם  .4.6.6.5

והחזרה". "טופס איסוף תום לקוח הקצה / נציג היחידה על קבלת הרכב יח

 באחריות הספק לצלם את הרכב עם החזרתו לנציג היחידה/לקוח קצה.

את התמונות וטופס איסוף והחזרה ישמור הספק למשך תקופה של עד שנה מיום  .4.6.6.6

 הזמנת העבודה.

  חירום במצב שירות .4.7

בהינתן מצב חירום על המציע להיות זמין לביצוע השירותים המבוקשים במכרז זה, לפי העניין, 

 פרקי זמן שייקצבו על ידי המזמינה לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. בתוך 

שעות. במקרים  3מובהר כי אלא אם נאמר אחרת ביצוע הערכת נזקים במצב חירום ייעשה תוך 

בהם עקב האירוע אין גישה ולא ניתן להגיע פיזית למקום האירוע, יש לעדכן את הרפרנט בענבל 

שעות מהרגע שמתאפשרת גישה למקום  3אירוע ולהגיע תוך כי קיימת בעיית נגישות למקום ה

 האירוע. 

למען הסר ספק, ההכרזה על שירות בשעת חירום הינה בשיקול המזמינה בלבד ותבוצע על ידה 

בלבד. אין באמור בכלי התקשורת ו/או בכל מקום אחר, לרבות כל מקום שבדין, כי הוכרז צו 

 וויתור מוחלט על כל טענה בעניין זה. חירום משום חיוב המזמינה והמציע מוותר
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  משנה קבלן באמצעות המבוקשים השירותים מתן .4.8

 התקשרות באמצעות אם ובין ישיר, באופן בעצמו אם בין השירותים לספק רשאי זוכה מציע .4.8.1

 המציע בין תוקף בר הסכם שיהיה ובלבד "(המשנה קבלן" )להלן: משנה קבלני עם משנה

 .המשנה  קבלן ובין

  המזמינה. ע"י בכתב, מאושר, יהיה המשנה קבלן כי לדרוש עת בכל רשאית המזמינה .4.8.2

 גריעה ו/או וויתור משום הזוכה המציע מטעם המשנה קבלן את המזמינה אישור בעצם אין .4.8.3

לרבות קנסות, זמנים  המזמינה כלפי הזוכה המציע של אחריות ו/או עילה ו/או טענה בכל

 ונושא בעצמו השירות את שנתן כמי המציע ייחשב כאמור, מקרה בכל .וכל התחייבות אחרת

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

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

 כי: מובהר .4.8.4

 המשנה מוסך ידי על נספחיה על זו הזמנה מסמכי עפ"י התחייבות כלהפרת  .2.5.4.1

 לא הזוכה ולמציע הזוכה המציע כלפי והסעדים האחריות מלוא את תחיל

 זה. בעניין טענה כל תעמוד

רשאית לדרוש ממציע זוכה כי יציג את חוזה ההתקשרות בינו ובין  המזמינה .2.5.4.2

קבלן המשנה, מסמכי ההתאגדות ורישיונות קבלן המשנה והמזמינה תאשר או 

 לא, את מוסך המשנה.

המזמינה שומרת לעצמה הזכות שלא להסכים להתקשרות המציע עם קבלן  .2.5.4.3

משנה מטעמו וזאת ללא כל צורך ו/או חובה ליתן הסבר לכך והמציע יהיה 

 מחויב לעמוד בכלל התחייבויותיו לפי הזמנה זו על נספחיה.  

 הזוכה באמצעות המציעהשירותים שיספק מאין באספקת חלק מובהר כי  .2.5.4.4

הזוכה על פי הסכם זה ובהתאם  מציעלגרוע מאחריותו של ה , כדיהמשנה קבלן 

 ובכל מקרה האחריות במלואה הינה על המציע הזוכה. לכל דין

משנה  בקבלןלא אישרה המזמינה למציע הזוכה לעשות שימוש למען הסר ספק,  .2.5.4.5

 משום בכך אין ,שהיא סיבה מכל באחר, המשנה קבלן להחליף או ביקשה ממנו

 , על כל המשתמע מכך.הזוכה מהמציע אחריות גריעת

קבלן המשנה לא יקבל כל תשלום מעת  - המשנה למוסך המזמינה תשלום ואי קיזוז אי .4.8.5

 המזמינה והתשלום לקבלן המשנה יתבצע על ידי המציע בלבד. 

 בין קבלן המשנה והמזמינה אין ולא יהיו קיימים כל יחסים משפטיים.  .4.8.6

 : ביצוע דוחות .4.9

מדי חודש, בצמוד לחשבונית החודשית הדיגיטלית,  דו"ח על ביצוע הספק יעביר למזמינה  .4.9.1

בצירוף טופס איסוף והחזרה חתום על ידי מקבל השירות )לגבי כל  השירותים המבוקשים

יועברו במבנה הדו"חות  לכל חודש עבור החודש החולף. 5-שינוע(. הדוחות  יועברו עד ל

 ים: את הנתונים הבא ויכללשיוכתב על ידי המזמינה ו

 מספר מזהה חד ערכי לקריאה  .4.9.1.1

 תאריך הקריאה .4.9.1.2
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 שעת הקריאה .4.9.1.3

סוג השירות: תקלה, טיפול, מבחן רישוי, שינוע רכב ממאגר הרכבים של  .4.9.1.4

 היחידה

 מס' הרכב, .4.9.1.5

 סוג הרכב/דגם .4.9.1.6

 מקום איסוף הרכב .4.9.1.7

 שם המוסך/מכון רישוי .4.9.1.8

 שם היחידה הממשלתית .4.9.1.9

 (לקוח הקצה/נציג היחידההגורם המזמין ) .4.9.1.10

 לרכבשעת ההגעה  .4.9.1.11

 השינוע )בק"מ( מחצר היחידה/לקוח הקצה ועד המוסך/מכון רישוימרחק  .4.9.1.12

 השינועתאריך ושעת סיום  .4.9.1.13

 סכום החיוב לפני מע"מ  .4.9.1.14

 סכום המע"מ .4.9.1.15

  מחשוב דרישות .4.10

 מקבל ידי על החתומים וההחזרה האיסוף טפסי סריקות הדיגיטליות, החשבוניות .4.10.1

  .PTF-ב למזמינה יועברו לעיל 2.6 בסעיף כמפורט הביצוע ודוחות  השירות

 ענבל. ע"י שיוכתב ומוסכם קבוע בפורמט יהיו הקבצים שמות .4.10.2

 . החשבון וחודש ליחידה זיהוי מספר יכלול החשבונית שם .4.10.3

 . הקריאה של מזהה ומספר חשבונית מספר יכלול החתום האיסוף טופס סריקת .4.10.4

 נלווה. הוא אליה החשבונית מספר את יכלול הנלווה הקובץ .4.10.5

 סייבראבטחת מידע והגנת  .4.11

 תקנות)להלן: " 2017 -לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 15לתקנה  בהתאם

ד' "(, המציע יישם את דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט בנספח אבטחת מידע

 .זמנההלמסמכי ה

 על פי דרישה ובתמורה שתסוכם בין הצדדים - אופציה למתן שירותים נוספים לענבל .4.12

)שירותים כגון הגדלת השעות ו/או הימים למתן השירותים המבוקשים ו/או קיצור זמני תגובת 

 (.ו/או מתן שירותים נוספים בגינם נדרש שינוע רכבים הספק לאספקת השירותים המבוקשים

 השירותים מתן למטרות הרכב את ישנע מטעמו מי ו/או הספק כי ויודגש יובהר .4.13

 יעשה לא מטעמו מי ו/או הספק כן, כמו הדין. להוראות תאםבה כן ויעשה בלבד, המבוקשים

 )דוגמת שהוא סוג מכל תהחברתי מדיהב ופרסום צילום לרבות ברכב אסור ו/או לקוי שימוש

 כדומה(.ו אינסטגרם ,בוקפייס טוק, טיק

 לצרכיה בכפוף מהמציע, המבוקשים השירותים היקף את להרחיב או לצמצם הזכות שמורה לענבל

 הבלעדי. דעתה שיקול ולפי
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 מעמד הספק, צוותו ועובדיו .5

מובהר ומוסכם בזאת, כי בביצוע כל השירותים המבוקשים על פי הסכם זה יהא ויפעל הספק  5.1

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

ין כל קשר הקיים בניהם. הספק מצהיר בזאת בגין הסכם זה, הנספחים לו והצעת הספק ו/או בג

כי ענבל תהא פטורה מכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעים מיחסי עובד ומעביד, לרבות 

 מעביד.-במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

טוח לאומי וכל מס הספק יישא וישלם עבור עצמו, צוותו ועובדיו את כל תשלומי מס הכנסה, בי 5.2

ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו 

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

 בגינן.

התשלומים המגיעים  מו ובכלו/או כל אדם הקשור עהספק יישא במלוא שכרם של צוותו ועובדיו  5.3

להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה כי ענבל לא 

תישא ולא תהא חייבת בשום אופן בכל תשלום ו/או החל עליהם על פי כל דין. על אף האמור לעיל 

ם אחר הקשור ובמידה ותחויב ענבל בתשלום כלשהו לספק לרבות צוותו ועובדיו ו/או לכל אד

במישרין ו/או בעקיפין לספק, יחזיר לה הספק וישפה אותה שיפוי מלא וללא כל סייג מיד עם 

 (."ההחזר"דרישת התשלום בגין כל הסכומים שהיה על ענבל לשלם בקשר עם עניין זה )להלן: 

ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע לספק בגין השירותים  5.4

 שיינתנו על ידו כאמור בהסכם זה.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו  5.5

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

חייב בזאת התחייבות בלתי הקשור בנתינת השירותים המבוקשים ו/או כתוצאה מהם והוא מת

חוזרת ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה הראשונה, שיפוי מלא בגין כל תביעה 

 -ו/או דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בעניין זה ו/או בעניין יחסי עובד

 מעביד ו/או כל עניין אחר. 

 שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים .6

הספק מתחייב לשמור על סודיות וכן באחריותו כי צוותו ועובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או שלוח  6.1

"( ישמרו בקפדנות על סודיות בכל הנוגע עובדיוו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "

 לחומר בכתב ו/או בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ומסמכים אשר ייחשף להם, לרבות העתקים

וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי ענבל ובין שהוכנו על ידי הספק ו/או עובדיו כהגדרתם בהזמנה 

ולעיל, וכן לשמור על סודיות כל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב ובקשר עם ביצוע הסכם זה ולא 

ו בו למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך כקבלן על ידי ענבל ולא יעש

 (. "המידע"שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה )להלן: 

הספק מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן  6.2

 .1977 -תשל"ז )סודות רשמיים( של חוק העונשין, ה' 
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באישור בכתב ומראש של ענבל,  הספק יחתים את צוותו, עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיק, 6.3

 זה. 6לביצוע המטלות על פי הסכם זה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף 

מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ינקוט הספק בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע ומסמך  6.4

ן בהם המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר למתן השירותים המבוקשים וכדי למנוע עיו

מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת. כן יציית הספק לכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי 

ביטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור 

 לעיל יודיע על כך הספק לענבל מיד עם קרות האירוע.

ם ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, החומר הספק מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיו 6.5

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

כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענבל ימצא העותק 

ול ידע כאמור בהסכם זה על כל היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע שירותי הייעוץ לניה

 נספחיו.

הספק מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיו  6.6

שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו הוא עשוי להימצא, במישרין 

סוקו במסגרת מתן השירותים לענבל או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידו או עי

לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייניו, ענייניו של קרוביו או של גוף שהספק או קרוב 

שלו חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלו או לקרוב שלו חלק בו, בהון המניות, 

עה, וכן גם ענינו של לקוח, שהספק או בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצב

"עניין מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עמו או בפיקוחו, מיצגים/מייעצים/ספקים )להלן: 

 (.אחר"

בכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע לספק על ניגוד עניינים קיים או שהוא  6.7

ת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר שלו עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו או עיסוקו במסגר

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

 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם. 6.8

 אחריות לנזקים: .7

"( יגרם לענבל נזקהספק יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד ולחוד: " 7.1

הו עקב מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם ו/או לצד שלישי כלש

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

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ויגרמו לענבל ו/או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות  7.2

או ממחדל כאמור, לרבות  יו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימומהספק, צוותו, עובדיו, שליח

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

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

על הספק יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל במקרה  7.3

של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, והספק מתחייב להחזיר לענבל 
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וכל הוצאה שהוצאה על ידי ענבל לפי סעיף זה, מיד עם דרישתה, בתוספת ריבית בשיעור 

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

 ההסכם לביצוע בנקאית ערבות .8

 ב נספחחוזרת בנוסח המצורף כמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי ה הספק 8.1

לפקודת ענבל חברה , צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, בנק ישראלי, מאת להסכם זה

תקופת  אורך כלבתוקף ל ,)עשרים אלף שקלים חדשים(₪  100,000בשיעור של  ,לביטוח בע"מ

ועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  מתן השירותים המבוקשיםההתקשרות )מיום תחילת 

מתן חודשים ממועד תחילת  38דהיינו,  ,ם(יחודשי ועוד ההתקשרות)תקופת  נוספיםוחודשיים 

ערבות  בהגשת הספקאת תקופת ההתקשרות מחויב  ענבל תאריך. במידה והשירותים המבוקשים

ותנאי זה יהווה  נוספים מעבר לתקופה הנוספת וחודשיים מחודשת לתקופת ההתקשרות הנוספת

 תנאי מהותי להמשך ההתקשרות.

זמנה והסכם הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה ,הספקמציא ההערבות ש 8.2

לא יעמוד  הספקבו בכל מקרה , כולה או חלקה, תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה זה

 זה על נספחיהם. ההסכםהצעתו ו/או ההזמנה ו/או בהתחייבויותיו על פי 

הצעתו ו/או על פי ההזמנה ו/או על פי בהתחייבויותיו על פי  הספקבכל מקרה בו לא יעמוד  8.3

, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל לספקבהודעה בכתב ההסכם, רשאית ענבל לבטל את ההסכם 

לא תיקן את המעוות  והספקלתקן את המעוות  אפשרות לספקבהודעה, זאת לאחר שניתנה 

בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל 

 דין. 

רשאית ענבל מת סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, למעט ביטול מחהיה ובוטל ההסכם  8.4

 והספקלחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ההסכם למי שיקבע ע"י ענבל 

 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.

לענבל וענבל תהא  הספקים מאת כמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס 8.5

את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע  פקמהסזכאית לתבוע 

 מזכויותיה על פי כל דין.

 ביטוח  .9

ענבל חברה  לטובתו ולטובת בזה המפורטים הביטוחים כל את ולקיים הספק מתחייב לרכוש 9.1

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

 :להלן מהמצוין יפחתו הביטוח לאוסכומי 

 

 

 ביטוח חבות מעבידים .9.1.1
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בכל  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידיםהספק  9.1.1.1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח ₪  20,000,000 -בול האחריות לא יפחת מסךג 9.1.1.2

 )שנה(.  

של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה הביטוח יורחב לכסות את חבותו  9.1.1.3

 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

מ היה ונטען לעניין קרות "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע 9.1.1.4

מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי עבודה/מחלת תאונת 

 ספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.המי מעובדי 

 חריות כלפי צד שלישיביטוח א   9.1.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות  .9.1.2.1

 כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

למקרה ולתקופת הביטוח ₪  2,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .9.1.2.2

 )שנה(.

כלפי צד שלישי בגין פעילות של  הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח .9.1.2.3

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

 (.CROSS LIABILITY)  -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .9.1.2.4

הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי  .9.1.2.5

ובאמצעות מכשירי הרמה מכל סוג שהוא. אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה 

   ופריקה, הוא יבוטל.

המתייחס לרכוש מדינת ישראל שספק השירותים או  –כל סייג/חריג לגבי רכוש  .9.1.2.6

 יבוטל. –כל איש שבשירותו פועלים ו/או פעלו בו 

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. .9.1.2.7

ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .9.1.2.8

 שיחשבו אחראיים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ע"ג גוררים/ מוביליות )יכול  הובלה -שינוערלוונטי לשירותי  -ביטוח רכוש בהעברה 9.1.3

 ויוצג ע"י הספק/ קבלן המשנה מטעמו(

הפוליסה תהיה על בסיס כל הסיכונים לרכוש המועבר כולל טעינה ופריקה,  .9.1.3.1

פריצה ושוד.  הכיסוי יתייחס לכל כלי התחבורה והציוד הנלווה שהקבלן גורר 

 ו/או מוביל.

על בסיס נזק ראשון לכל העברה ישקף את ערך כלי הרכב וכל  גבול האחריות .9.1.3.2

לכלי רכב ₪  2,000,000 של לא יפחת מסךרכוש אחר המועבר בכל כלי הרכב, ו

 .לתקופת הביטוח )שנה(במצטבר אחד, למקרה ו

 ול כל הגבלה, חריג או סייג לגבי:במסגרת הכיסוי הביטוחי ניתן כיסוי ולא תח .9.1.3.3
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 טעינה ופריקה של כלי הרכב או בקרבתו.  -
 נפילה ושמיטת מטען.  -
 נזקים מבלימת פתע.   -
 נזק על ידי מטען אחר.  -
 נזקי מים.  -
 נזק בזדון.  -

ח הנוגע לרכוש תגמולי הביטוח שישולמו בגין פוליסה זו, עקב מקרה ביטו .9.1.3.4

ענבל חברה לביטוח  –ישולמו למדינת ישראל  המדינה )כלי רכב/ ציוד נלווה(,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ אחרת., אלא אם כן יורה חשב בע"מ

     )רלוונטי לשירותי שינוע באמצעות נהג(ביטוח סחר כלי רכב  9.1.4

  חובה ומקיף ) כולל נזקי צד שלישי(. –ביטוח סחר כלי רכב 

 נוספים ביטוחים 9.1.5

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק הזוכה על פי מכרז והסכם זה, מתחייב הספק 

 יערכו, נותני שירותים, שמאים, ספקים, קבלנים, קבלני משנה בעלי מקצוע לוודא  כי

ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים כולל ביטוח אחריות כלפי 

צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות 

מוצר )ככל ורלוונטיים(, וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב הכוללים ביטוחי חובה, 

ענבל  –ביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל ה רכוש ואחריות כלפי צד שלישי.

ויתור  ויכללוחראים למעשיהם ו/או מחדליהם אככל שיחשבו  ,חברה לביטוח בע"מ

הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא  .וכלפי עובדיהם המבטח על זכות השיבוב כלפיהם

 תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לביצוע שירותי  ם, נגררים ועגלות המשמשותכולל משאיות, מובילים, גוררי -כלי רכב

הגרירה, יבוטחו בביטוחי חובה, ביטוח רכב רכוש וביטוח צד שלישי רכוש כמקובל 

ובהתאם לייעוד ומטרות השימוש בהם, הכיסוי יחול בכל תחומי מדינת ישראל 

  והשטחים המוחזקים.

 כללי 9.1.6

 :הבאים התנאים הביטוח הנ"ל )למעט ביטוחי הסחר הרכב( יכללו פוליסות בכל

, בכפוף ענבל חברה לביטוח בע"מ: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם 9.1.6.1

                                  .כמפורט לעיל השיפוי להרחבי

 כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל 9.1.6.2

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

 .מ"בע לביטוח חברה לחשב ענבל

 כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח 9.1.6.3

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

    .מתוך כוונת זדון לנזק
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 נוסח פוליסות תנאי פי על מהמקובל יפחתו הנ"ל, לא הפוליסות של הכיסוי תנאי 9.1.6.4

                                                                                                                           לעיל. כמפורט הכיסויים להרחבת בכפוף", ביט"

 הפוליסה עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק  9.1.6.5

 ות.הפוליס תנאי פי על המבוטח על חובות המוטלותה כל ולמילוי

                                    המציע. על בלעדית תחולנה בפוליסה הנקובות העצמיות ההשתתפויות 9.1.6.6

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסת סעיף כל 9.1.6.7

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

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

                                        חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות. 9.1.6.8

להחזיק בתוקף , מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע"מהספק   9.2

, כל תקופת ביטוחמדי  על ידו מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנההסק  את פוליסות הביטוח. 

 בתוקף., עם ענבל חברה לביטוח בע"מ הסכםעוד ה

 ענבל חברה לביטוח בע"מל הספק על ידי הביטוחים, יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור 9.3

המבטח אודות  את האישור חתום בחתימת ב להציגמתחיי המציע  .חתימת ההסכם למועד עד

 הביטוח. תקופת תום שבועיים לפני לכל המאוחר ענבל חברה לביטוח בע"מלחידוש הפוליסות 

לפי הספק מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות 

אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של 

אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות 

יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר הספק . על בנספח זה לעיל הן אלו המופיעות

 סתייגויות.ללא ה ו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיובאנשי ביטוח מטעמ

 פוליסותההעתקי בכל עת את  הספק משומרת לעצמה את הזכות לקבל  ,ענבל חברה לביטוח בע"מ 9.4

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת , במלואן או בחלקן

יעביר את  הספק בסעיפי בנספח זה ו/או מכל סיבה אחרת, ו המציע שתוכל לבחון את עמידת 

לבצע כל  מתחייב הספק קי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. העת

ו על פי הוראות סעיף א' להתחייבויותי ם את הפוליסותשינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאי

 .שבנספח זה

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  ענבל חברה לביטוח בע"מ י זכות כ הספק  מצהיר ומתחייב

כל חובה וכל אחריות  העל מי מטעמ או כמפורט לעיל אינן מטילות על ענבל חברה לביטוח בע"מ

כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם,  אישורי הביטוח /ת הביטוחושהיא לגבי פוליס

התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם הספק  לפי ההסכםחובה שהיא המוטלת על  ואין בה כדי לגרוע מכל

 ובין אם לאו. נבדקולאו, בין אם  ובין אם
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הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי  למען 9.5

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

  ו לסיכוניםאו מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפת לביטוח בע"מ

רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות 

 האחריות בהתאם לכך.

 על פי דין ועל פי ומכל חובה החלה עליהספק בסעיפי הביטוח כדי לפטור את אין בכל האמור  9.6

סעד המוקנים  כל זכות או על ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מהסכם ה

 זה.והסכם  מכרז דין ועל פיכל לה על פי 

 זה.מכרז והסכם של יסודית זה מהווה הפרה  נספחאי עמידה בתנאי  9.7

 איסור העברת ו/או הסבת ההסכם על ידי הספק .10

אין הספק רשאי להעביר או להסב הסכם זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או התחייבות  10.1

הכלולים בהסכם זה ו/או הנובעים ממנו, אלא אך ורק בכפוף להסכמתה המפורשת של ענבל 

 בכתב ומראש. 

היה ויקבל הספק מענבל הסכמה כאמור, יישאר הספק אחראי כלפי ענבל לביצועו של הסכם זה  10.2

 לסיומו.עד 

 התמורה .11

תמורת ביצוע השירותים המבוקשים ותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של הספק כלפי ענבל  11.1

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

 המכרז.                                

של הספק לפי הסכם זה, ופרט  התמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו 11.2

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

האפשריות של הספק והספק לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום או הטבה אחרת ו/או נוספת בשל 

ו א -ביצוע השירותים המבוקשים, לרבות תשלומים בעד הוצאות נסיעה, מוצר ו/או שירות ל

של צד ג', טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא באלה והספק מוותר וויתור 

 מוחלט בגין כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה בעניין זה.

התמורה לעיל תהיה מן  35%-מן התמורה לעיל תהיה צמודה לשכר הממוצע במשק ו 65% 11.3

 12ומדי  01.01.2023ההצמדה תעשה החל מיום  המחירים לצרכן. צמודה לשינויי במדד

חודשים מאותו מועד. חישוב ההצמדה יעשה לשינוי במהלך השנה שחלפה, כלומר ביום 

תעשה ההצמדה לשינוי שחל בשכר הממוצע במשק ובמדד המחירים לצרכן הידוע  01.01.23

בכל מקרה מתחת המחיר לא יפחת  וכך הלאה מדי שנה. 01.01.2023ועד ליום  01.01.2022מיום 

 להצעת המחיר המקורית של המציע. 
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" משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם המחירים לצרכן המונח "מדד 11.4

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד 

המונח "השכר הממוצע במשק" משמעו  .אחר, או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומורשמי 

ידי המוסד לביטוח -שמתפרסם על בינואר לאותה שנה כפי  01השכר הממוצע במשק ליום 

 .לאומי

 מיום אישור החשבון בענבל.  30תשלום התמורה יהא שוטף +  11.5

 מנגנון קנסות:  11.6

הזמנה מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ו/או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי  11.6.1

, לחברת ענבל שמורה הזכות הבלתי מותנית, לפי שיקול זו ו/או ההסכם מכוחה

בכל אחד מהמקרים המפורטים דעתה הבלעדי, להטיל קנסות על המציע הזוכה, 

סות בסכום המפורט להלן )כאשר לגבי כל אחד מהם יוטלו קנ. 10.6.6בסעיף 

 בצדם(.

היעשות באמצעות הפחתת התשלומים מהתמורה הטלת קנסות יכולה ל כייובהר  11.6.2

החודשית המשולמת למציע הזוכה לפי הסכם זה ו/או באמצעות חילוט ערבות 

 הביצוע שהגיש המציע הזוכה עם כניסת ההסכם לתוקפו.

לו ולא יהיו לו המציע הזוכה מסכים להטלת הקנסות הקבועות בנספח זה, ואין  11.6.3

טענות כלפי ענבל בשל כך, והוא מייפה בזה את כוחה של ענבל מראש, לנכות את 

סכומי הקנסות מהתשלומים שיגיעו לו מענבל ו/או  לחלט את ערבות הביצוע 

 שהמציא המציע הזוכה כמפורט בהסכם, והמציע הזוכה מסכים לכך.

במסגרת מתן ע הזוכה יובהר כי הקנסות יוטלו בגין כל הפרה/ות שיבצע המצי 11.6.4

ואין בהטלת קנס בגין הפרה שביצע השירותים המבוקשים לכלי רכב ספציפי 

כדי למנוע מענבל להטיל קנס נוסף בגין הפרה כלפי הרכב המציע הזוכה 

ביחס לאותו רכב במסגרת מתן השירותים של אותו סעיף  נוספת/חוזרת

 .המבוקשים

ראי על ביצוע ההתקשרות הטלת הקנס תלווה במתן הודעה בכתב מצד האח 11.6.5

, ולאחר שנתן לו הזדמנות פי שיקול דעתו הבלעדית-ועל לנציג המציע הזוכה

 להשמיע את עמדתו. 

 : סוגי ההפרות שיאפשרו הטלת קנסות 11.6.6

 

 סנקציה  זמן תקן  שירותה
 

עם קבלת הודעה מהמוסך שהרכב מוכן על  
הספק להגיע לאיסוף הרכב לא יאוחר 

במידה  ,מהמוסךמשעתיים מקבלת הודעה 
.  14:00וההודעה מהמוסך התקבלה עד השעה 

 100שעה נוספת מעל שעתיים  תוך שעתיים
 50ש"ח. כל שעה נוספת עוד 

.₪ 
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במידה וההודעה התקבלה מהמוסך לאחר 
יאסוף הספק את הרכב ביום  14:00השעה 

 .10:00השעה  דלמחרת ע
 

חריגה )הסכום יוטל בעבור כל 
 (מזמני התקן כמפורט להלן

כל דקה מעבר לשלוש דקות  תוך שלוש דקות מענה טלפוני לפתיחת הזמנה
15 .₪ 

 
חריגה )הסכום יוטל בעבור כל 

 (מזמני התקן כמפורט להלן
מול נציג היחידה/לקוח הקצה הספק יתאם 

 איסוף הרכב ויאסוף את הרכבמקום את 
, כשהאיסוף שעות ממועד ההזמנה 4תוך ב

שעות ממועד  6מתבצע מעיר מרכזית ובתוך 
ההזמנה, כשהאיסוף מתבצע מעיר שאינה 

 .מרכזית

 שעות 4שעה נוספת מעל  שעות 4תוך 
שעות מעיר  6מעיר מרכזית, 

  שאינה מרכזית
.כל שעה נוספת עוד ₪  100 

50 .₪ 
 

חריגה )הסכום יוטל בעבור כל 
 (מזמני התקן כמפורט להלן

 –שעות מעבר ל  30איחור מצטבר בחודש של 
שעות שיש לאסוף את הרכב  6שעות ו/או  4

 מרגע הזמנת השינוע.

של  הפרה יסודיתהדבר יהווה  -----
 ההסכם על כל המשתמע מכך

מעבר שעות  30איחור מצטבר בחודש של 
מהמוסך שיש לאסוף את הרכב  לשעתיים

 לאחר סיום התיקון.

של  הפרה יסודיתהדבר יהווה  ------
 ההסכם על כל המשתמע מכך

 תשלום מלוא סכום הדו"ח ------ או דו"ח על חנייה אסורה ו/דו"ח תנועה בלת ק

השבתת הרכב כתוצאה מתאונת דרכים אשר 
 נגרמה במהלך מתן השירותים המבוקשים

רכב  השכרת תשלום עלות -------
 שהושבתחלופי מסוג הרכב 

 )להלן: "הרכב החלופי"( 
וזאת למשך כל תקופת 

 תיקונו.השבתת הרכב לצורך 
 לחלופין:

 להטיל קנסות בדרך הבאה :
 ₪ 100בסך של  תשלום קנס

עבור כל יום עבודה שלם או 
 חלק ממנו. 
 24זה הינו  לעניין יום עבודה 

 .השבתת הרכבשעות ממועד 

 

 מנגנון הקנסות לא יחול בכל אחד מהמקרים הבאים: 11.6.7

 ו/או מקבלי השירותים או באישורם חברת ענבללבקשת  השינוע לא בוצע 11.6.7.1

 בכתב בלבד.
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בכתב  ו/או מקבלי השירותים השינוע נדחה למועד אחר, באישור המזמינה 11.6.7.2

 בלבד.

 החריגה מהזמנים לא הייתה תלויה בספק.הספק הוכיח לענבל כי  11.6.7.3

 תקופת ההתקשרות וסיום ההתקשרות .12

 תקופת ההתקשרות 12.1

תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהיה מיום חתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות 

 (. "תקופת ההתקשרות")להלן:  חודשים 36ולמשך 

 אופציה להארכת תקופת ההתקשרות 12.2

באופן  ,חודשים נוספים 36ענבל רשאית, אך לא חייבת, להאריך את ההתקשרות לתקופה של עד 

חלקי או מלא, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה וזאת ע"י מתן הודעה לספק בכתב על 

תקופת ימים לפני תום תקופת ההסכם כאמור )להלן: " 30רצונה להאריך את ההתקשרות,

"(. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם ההתקשרות המוארכת

  זה, בשינויים המחויבים.

 אחריות ופטור מאחריות .13

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

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

 תפקידם.התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת 

 ניכוי במקור .14

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

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים אישור מס הכנסהבמקור או פטור הימנו )להלן: "

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

רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף 

 שהיא חייבת בתשלומם לספק.

 הפסקה, ביטול או סיום ההסכם .15

ענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם הספק, וזאת בכל עת  .15.1

 יה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעינ

ביטול ההסכם ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה לספק מראש  .15.2

 ימים לאחר מתן ההודעה.  10ובכתב ויכנסו לתוקף 

לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש בו  14.2למרות האמור בסעיף  .15.3

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

 מטעמו, יביא לסיום ההסכם במועד בו תקבע ענבל.
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מובהר בזאת במפורש, כי לספק לא תהיה כל זכות לבטל את ההסכם כל זמן שהשירותים  .15.4

 המבוקשים טרם הושלמו, והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב.

ייב לספק את השירותים המבוקשים באמצעות הכלים, המקום, המיקום, כח הספק מתח .15.5

ידו למתן השירותים המבוקשים. הספק -האדם, התעודות והאישורים )בתוקף( אשר הוצעו על

ימים מיום הידיעה על שינוי זה ו/או על הצפי  3מתחייב להודיע לענבל על כל שינוי כאמור בתוך 

 לשינוי זה. 

ק כלפי ענבל עפ"י הסכם זה, בוטל או הופסק ההסכם כאמור לעיל, תשלם בכפוף לחובות הספ .15.6

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

ההסכם וזה יחשב לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה לספק על פי 

 הסכם זה ו/או בקשר אליו.

מכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהסכם זה וסיימה או ביטלה את השתמשה ענבל בס .15.7

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

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

ולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד אותו חלק כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העל

 מהשירותים שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ההסכם, הכל לפי המקרה.

מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי הסכם זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד מהמקרים  .15.8

ים המבוקשים לאחר ולהשתמש המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך ביצוע השירות

 ללא הגבלה בתוכניות ובמסמכים השונים שנעשו על ידי הספק. 

כאמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על  14למען הסר ספק אין באמור בסעיף  .15.9

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

מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי הזכויות המוקנות  כל חלק

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

ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה  .15.10

 בכל עת וללא הסכמת הספק. 

כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין  .15.11

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

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

 שונות .16

וים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה על פי הסכם במקרה שענבל לא תשתמש במקרה מס .16.1

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

 שיקרו לאחר מכן.
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מבלי לגרוע מזכויות ענבל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל, במתן זכות שימוע  .16.2

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

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

הינם תנאים   13 -ו 11, 10 ,9, 8 ,7 ,6, 5, 4, 3, 2התנאים הקבועים בסעיפים  - הפרה יסודית .16.3

 יסודיים.

 משלוח הודעות .17

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

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום  72הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

  תנאי מתלה .18

מטעם או פטור מרישיון כאמור עסק בתוקף על שמו  רישיון הצעתושלא הציג במסגרת  ספק .18.1

 על המזמינה חתימת ממועד חודשים שישה בתוך כאמור רישיון ימציא  – תהרשות המקומי

  .זה סכםה

 את הזוכה למציע להאריך הבלעדי דעתה שיקול ועפ"י חריגים במקרים רשאית תהא ענבל .18.2

 .העסק רישיון המצאת מועד

קול דעתה הבלעדי, לפי סעיף זה, תהא רשאית ענבל, לפי שי הספק בהתחייבותולא עמד  .18.3

חתימתו על הסכם זה ובעצם  ענבלתהיה כל טענה כלפי  לא ולספקההתקשרות לבטל את 

 .בקשר עם ביטול בחירתו כאמור ענבלהוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי 

 סמכות שיפוט .19

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

 יפו בלבד.-אביב-ו/או תל
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