
 

 הסכם

שנה  ,________חודש  ,_____ביום  קריית שדה התעופהשנערך ונחתם ב

____________  

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 282ת.ד.  

 07177נתב"ג   

  (, "החברה""ענבל")להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________ ל ב י ן :

 _______ח.פ./עוסק מורשה: _________  

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

 דוא"ל:  

 ("הספק")להלן:  

 מצד שני; 

 

 מתן לשם 71/2710וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז שמספרו  הואיל

הרכב המכוסים  בכלי לאחור לנסיעההתרעה   מערכתשירותי אספקה והתקנה של  

 )ולהלן: "מבע לביטוח חברה לענב עבור הממשלהבקרן הפנימית לביטוחי 

הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת  ספק"ההזמנה"(, וה

 המכרזים של ענבל.

 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של  והואיל

עה אספקה והתקנת חיישני נסישירותי  מתןלהצדדים ויחסיהם המשפטיים בקשר 

 ;"(השירותים המבוקשיםו/או " "השירותיםזה: " הסכם)להלן ב לאחור

 

 הספקכמפורט בהצעת , השירותים המבוקשיםהגיש הצעה לענבל למתן  הספקו והואיל

 ;'א נספח -זה כ הסכםהמצורפת ל

 

בביצוע  משמעותי ניסיון לרבות במתן השירותיםמצהיר כי הוא בעל ניסיון רב  הספקו והואיל

 זה להלן; הסכםהמפורטות ב הפעולות

 

מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים  הספקו והואיל
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על  וההצעה ועל פי ההזמנה זה הסכםלצורך ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי 

 וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;והדין בהיקף הנדרש על ידי ענבל  נספחיה

 

 , בחרה בוכאמור במסמכי ההזמנה הספקעל סמך, בין היתר, הצהרותיו של וענבל  והואיל

בהזמנה על נספחיה ובהסכם  השירותים המפורטיםאת  ,כקבלן עצמאי ,לבצע עבורה

 ;זה

 

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 זה; הסכםבו נספחיהבהזמנה על  השירותים המפורטים למתן

 

 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .1

 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמבוא להנספחים ו 1.1

 

ן יזה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני הסכםהכותרות ב 1.2

 פרשנותו.

 

 על כל נספחיויפך( )ולה זה הסכם" הכוונה להסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה 1.1

המהווים חלק בלתי נפרד במלואה,  הספקוהצעת ה לרבות ההזמנה על נספחיה

 ויקראו בכפיפה אחת עם יתר תנאיו.  הימנו

 
", "מכרז", הסכםבכל מקום בו מופיעים המינוחים "הזמנה", "הסכם", " 1.0

" ומסמכיהם, הכוונה לכלל המסמכים כאמור בסעיף הספק"הצעה", "הצעת ה

 ל נספחיהם. זה על כל

 

בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז, יגבור הסעיף  1.1

 המיטיב עם ענבל. 

 
בכל מקום בו ישנה התייחסות למתן השירותים המבוקשים לענבל, מובהר בזאת  1.1

כי המדובר הוא במתן השירותים המבוקשים גם ליחידות המכוסות בענבל 

 או/ו ממשלתיות חברות, ס"ושב ישראל משטרת, הממשלתי הרכב מנהללרבות 

 השירותים כמפורט במסגרת הזמנה זו את לו לתת תאות שענבל אחר גורם כל

 (., "היחידות")ולהלן: "היחידות המכוסות"

 

 ואלה הנספחים להסכם זה: 1.0
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 וההזמנה להציע הצעות. ספקהצעת המחיר, הצעת ה -נספח א' -

 אישור עריכת ביטוחים. -נספח ב' -

 סח ערבות ביצוע.נו -נספח ג' -

 

 זה. הסכםהנספחים, כאשר הם מלאים וחתומים במלואם, הינם תנאי לקיום 

 

 :חייב בזה כלפי ענבל כדלקמןמאשר, מצהיר ומת הספק .2

 

 הסכםוהסמכויות לחתום על  , האמצעים, התעודות, כח האדםיש כל הכוחות ספקל 2.1

 זה ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו.

 

 הסכםעל  הספק, לחתימתו של הסכםין על פי דין ובין על פי אין כל מניעה שהיא, ב 2.2

 על פיו. והתחייבויותיזה ולקיום 

 

שיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: יכל ההיתרים, ר 2.1

"היתרים"( אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת 

ביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/או נעשו והינם ו/או ל הספקזה על ידי  הסכם

 בתוקף מלא ולא נעשו כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור.

 

אשר יש יחסים ו/או חוזים כלשהם  ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או ספקאין ל 2.0

יגוד ולגרום למצב של נ זה הסכםו/או יכולה להיות להם השפעה כלשהי על ביצוע 

 הספק .במלואו ו/או בחלקו הסכםו/או כל עניין אחר, העלול לסכל ביצוע ה עניינים

  זה. הסכםתוקפו של כי לא ימצא במצב של ניגוד עניינים למשך יקפיד 

 

 :של השירותהמסירה והקבלה  .1

 

המפורט את כל  עמקבל בזה על עצמו לבצ הספקו הספקאת  אתבזענבל ממנה  1.1

הכל כמפורט ו כקבלן עצמאי ,להזמנה להציע הצעות 2וסעיף  זה הסכםל 0בסעיף 

 ., בהזמנה ובנספחיםזה הסכםוכמותנה ב

וכן  , ההזמנה על נספחיהוהבין את היטב  קראר בזאת כי מצהיר ומאש הספק 1.2

, כי הוא שירותים המבוקשיםלוהקשורים הנוגעים  האחרים כל המסמכיםאת 

ההשקעה של יקף הנרחב הגבוהה ולה מודע למורכבות הרבה, למידת המיומנות

 - כךבהתוצאות הקשורות ו םיבטיה, על כל הובביצועם השירותים מתןל ההדרוש

ואת ביצועו של  האמור בהסכם זה על נספחיומסכים ליטול על עצמו את  הספקו

 .גת כלפי ענבלמוחלטת ובלתי מסוי כל תנאיו, בהתחייבות גמורה,על זה  הסכם

 תקופתכל  לאורךדין ועל פי מסודרת  מתחייב לקיים מערכת חשבונות הספק 1.1

 .דרשי, ולהמציא לענבל אישורים ככל שיהתקשרותה
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 המבוקשים: השירותים .0

 זה להסכם המצורפת בהזמנה לרבות ,המכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי

 "השירותים" )להלן: במצטבר קמןכדל הינם ספקמה הנדרשים השירותים ,הספק ולהצעת

 :(המבוקשים" תים"השירו ו/או

 כללי .1.4

ומצלמות נסיעה לאחור לרכב  אחורחיישני נסיעה ל מערכות תקיןיו יספק הספק .0.1.1

מסחרי ורכב כבד, לרבות צג מסך )רכב כבד או רכב מסחרי( וצג מראה )רכב 

)כמוגדר במסמכי ההזמנה בכלי רכב המכוסים בקרן הפנימית מסחרי בלבד( 

 .("המערכת" להלן:ו)כשם שהציע בהצעתו  להציע הצעות(

במידה ובמהלך תקופת ההתקשרות יוחלף דגם המערכת, יהיה על הספק לספק  .0.1.2

מערכת העומדת בכל הדרישות המפורטות במסמכי ההזמנה ובאיכות שאינה 

 פחותה מהמערכת המוצעת.

בפריסה  ע"פ דרישת מקבלי השירותיםיהא בכלי הרכב מערכת התקנת המקום  .0.1.1

 ארצית מלאה.

השירות יינתן בפריסה ארצית . למערכת מלא ניםשירות תיקויספק  הספק .0.1.0

 מלאה.

 תיעשה בהתאם להנחיות יצרן ויבואן הרכב. מערכתהתקנת ה .0.1.1

 המערכת תותקן בכל דגמי רכבי היחידות ע"י הספק בשתי קבוצות כדלקמן: .0.1.1
 

הדגם  .נסיעה לאחורברכבים הפרטיים והמסחריים יותקנו חיישני  .0.1.1.1

 שיוצע יתאים לרכב מסחרי ופרטי.

 וכו' , כבאיותמשאיות אוטובוסים, טון ומעלה מסוג 0-כבדים ם ברכבי .0.1.1.2

 מצלמת נסיעה לאחור  עם / בלי מסך. תותקן 

ברכבים המסחריים בהם יוחלט, בהתאם  לשיקולי היחידה  ובהתאם  .0.1.1.1

לאישור מענבל, לא להתקין חיישני נסיעה לאחור תותקן מצלמת 

או מסוג צג נסיעה לאחור, עם צג כשם שייבחר: או מסוג צג מראה 

 מסך.

קיבל הדגם שהוצע ע"י הספק, אלא אם היצרן והמערכות שיותקנו יהיו מאותו  .0.1.0

  הספק אישור ו/או דרישה בכתב מאת ענבל, לאספקת דגם עדכני יותר. 

למסמכי ההשמנה להציע הצעות, לפחות,  2על המערכות יחול כל האמור בסעיף  .0.1.8

  גם בדגם שהוצע וגם בדגם שיעודכן, ככל שיעודכן.

 ספקהתקנת המערכת על ידי ה .1.4

את המערכות  הספקהתקנת מערכות, יתקין ביקשה ענבל ו/או מי מטעמה  .0.2.1

 , לפי הזמנה מפורטת בכתב. יםברכב
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ספק אצל היחידה המזמינה ו/או במרכזי התקנות של התקנת המערכת תבוצע ה .0.2.2

באמצעות , על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראת  היחידה המזמינה

 .ביחידה איש הקשר

 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה. 1לכל היותר  זמן ההתקנה יהיה .0.2.1

 יחזיק מלאי, שיאפשר התקנת המערכת, במועדים האמורים לעיל. הספק .0.2.0

 כמות המערכות  .1.4

היחידה תבצע הזמנת מערכת, ללא הגבלה בכמות והספק מתחייב לעמוד 

 בהסכם זה, בכל כמות אשר תוצג לו, ללא כל הסתייגות.

 אחריות ושירותתחזוקה,  .1.1

 יהיו תקינות ליחידותעל כל סוגיהן הנמסרות  המערכותאחראי לכך ש הספק .0.0.1

 ותונטול ,בהזמנה להציע הצעות ובהצעת הספקועונות לביצועים המוכתבים 

בביצועים ובאיכות העבודה  בחומרים, פגמים בתכנון, טעויות, ,ליקויים

 ין אם בוצעו ע"תנאים של מסמך תכולת העבודה ביללהגדרות ו ותומתאימ

 .שלו המשנה קבלני"י ע בוצעו אם ובין הספק

יתקין את המערכות בהתאם לדגם הרכב ולפי הוראות היבואן לגבי אופן  הספק .0.0.2

ביצוע הקידוח, העברת המתח והתקנת הצג. עדכונים לגבי הוראות היבואנים 

 ועליו בלבד. ספקחלים על ה

של היצרן ירוע תאונתי( הן לכל מקרה )למעט א מלאה אחריות כוללותת והמערכ .0.0.1

תכלול  אשר  תןמיום רכיש חודשים 12 למשך עצמו ספקוהן של ה או היבואןו/

גם אחריות לצבע של החיישן, להתקנה, לאיכות המוצר, לתפקודו ולכל עניין 

 .אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין למערכות

ן ציוד פגום שירותי התחזוקה יכללו תיקונים כגון תיקוני שבר, החלפה ותיקו .0.0.0

 ועוד.

למערכת המסופקת, כולל פריטי ההתקנה על הרכב, חייב שתהיה תשתית אחזקה  .0.0.1

מתאימה הכוללת בעלי מקצוע ומלאי חלקי חילוף לביצוע עבודות תיקון 

 מזדמנות. 

או בהחלפת המערכת במידת הצורך לשם ו/בתיקון  הספקהאחריות מחייבת את  .0.0.1

 פעולת המערכת בצורה תקינה ומלאה. 

לאחר ו/או התקנת מערכת חדשה )לרבות רות תיקונים ו/או החלפת המערכת שי .0.0.0

 להציע הצעותמפורטים בהזמנה יהיו בהתאם לכל התנאים ה (אירוע תאונתי

 . על כל נספחיה

 אםיספק שירות תיקונים  הספק ,תקופת האחריות ו/או השירות פקעה .0.0.8

עבר לתקופת , גם מענבלבאמצעותו ו/או אם באמצעות צד ג' שאושר על ידי 

שירות תהיה מעוניינת בכך. היחידה הממשלתית האחריות, בתשלום, כל עוד 

 התיקונים יתבצע מול היחידה הממשלתית ובמימונה.

למען הסר כל ספק, כללים אלו חלים, כמינימום ובתוספת לכל תעודת אחריות  .0.0.4

מטעם הספק ו/או היצרן ללא כל סייג, וגוברים על האמור בכל מסמך אחר. 

 מסמך אחריות מורחבת יותר, תחייב גם ההרחבה את הספק.  כלל
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 ("המבוקשים השירותים")להלן: 

 סעדים בשל הפרת סעיף זה .1.4

 האמור כל ועפ"י דין כל עפ"י הספק באחריות ו/או ענבל של לזכותה ובנוסף לגרוע מבלי

  הבאים: לסעדים זכאית ענבל תהה זה סעיף הפרת בשל נספחיו, כלל על זה בהסכם

 ביצוע ממועד שעות 02 בתום ,זה בהסכם האמור במועד אספקה אי בשל .0.1.1

 נוסף. יום ולכל שהוזמנה, מערכת לכל ₪ 217 של הסך ישלם הספק ההזמנה,

 שיקול נתון למזמינה לעיל, 0.1.1 בסעיף מהאמור נוספות, שעות 02 חלפו .0.1.2

 מאלה: אחת כל לעשות הדעת

 סוג כלמ ,לה דומה או הספק אצל שהוזמנה מערכת כל להזמין .0.1.2.1

 יהיו. אשר יהיו המלאות, בעלויות הספק את ולחייב שהוא,

 השהוזמנ מערכת כל בגין ₪ 177 של בסך תשלום מהספק לדרוש .0.1.2.2

  נוסף. יום ולכל

 התקנה זמנה,שהו המערכת אספקת אי זה: סעיף לעניין אספקה" "אי .0.1.1

 השירותים מתן אי משמעותו אשר אחר, עניין כל ו/או לקויה מערכת לקויה,

 ובמעדם. במלואם לענבל, קשיםהמבו

 המאשר ענבל, מעת בכתב אישור התקבל באם יחול לא זה סעיף -תכולה אי .0.1.0

  האספקה. אי את

 , צוותו ועובדיוהספקמעמד  .1

 

 ויפעל זה יהא הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע כל בכי  ,אתבזמובהר ומוסכם  .1.1

לענבל וצוותו  הספקיהיו בין כקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא  הספק

ו/או בגין כל קשר הקיים  ספקהנספחים לו והצעת ה הסכם זה,בגין יחסי עובד ומעביד 

 יםהנובעמכל אחריות ו/או חובה כלשהם תהא פטורה ענבל כי  אתבז מצהיר הספקבניהם. 

י ערכאה מיחסי עובד ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על יד

ומתחייב לשפות את ענבל, שיפוי מלא בגין כלל הוצאותיה,  מעביד-י, כיחסי עובדכלשה

 לרבות הוצאות משפטיות.

 

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויי הספק .1.2

וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או 

 מתן השירותים שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב  אחרת ו/או

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.
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עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו ובכל התשלומים צוותו ושא במלוא שכרם של יי הספק .1.1

המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם 

ו/או החל עליהם על פי כל תשלום כל י ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן בבזה כ

 עובדיוצוותו ולרבות  ספקליב ענבל בתשלום כלשהו תחועל אף האמור לעיל ובמידה ו. דין

וישפה אותה  הספק, יחזיר לה הקשור במישרין ו/או בעקיפין לספקו/או לכל אדם אחר 

כל הסכומים שהיה על ענבל בגין כהתשלום  דרישת עםמיד  שיפוי מלא וללא כל סייג

 "(.ההחזר)להלן: "בקשר עם עניין זה לשלם 

 

בגין  ספקענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל .1.0

 זה. הסכםעל ידו כאמור ב השירותים שיינתנו

 

כל תשלום אחר  בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או הספק .1.1

קבלן המשנה ו/או כל הקשור אליו, במישרין לצוותו, עובדיו, המגיע ממנו על פי כל דין 

והוא  השירותים המבוקשים ו/או כתוצאה מהםכל הקשור בנתינת בוו/או בעקיפין 

מתחייב בזאת התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה 

בגין כל תביעה ו/או דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל  הראשונה, שיפוי מלא

 מעביד ו/או כל עניין אחר.  -מי מטעמו בעניין זה ו/או בעניין יחסי עובד

 

 יניםיוהיעדר ניגוד ענ סודיותשמירת  .1

 

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או צוותו וכן באחריותו כי ו על סודיותמתחייב לשמור  הספק .1.1

ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( ישמרו בקפדנות על סודיות שלוח 

, אשר ייחשף להםמסמכים בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ו /אובכל הנוגע לחומר בכתב ו

ו/או  הספקובין שהוכנו על ידי ידי ענבל  שהוכנו על בין לרבות העתקים וניירות עבודה,

כל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב  על סודיות, וכן לשמור ולעיל בהזמנהעובדיו כהגדרתם 

ולא למסור ידיעה ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא זה  הסכםביצוע ובקשר עם 

ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה על ידי ענבל קבלן כהוסמך 

 "(. המידע)להלן: "

 

מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז',  איכי מצהיר שידוע לו  הספק .1.2

 .1400 -סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 

באישור בכתב ומראש של  ,עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיקצוותו, יחתים את  הספק .1.1

 את כלל האמוראשר תכלול גם זה, על הצהרת סודיות  הסכםלביצוע המטלות על פי ענבל, 

 זה. 1בסעיף 

 

בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  הספקכל דין ינקוט פי על מבלי לגרוע מאחריותו  .1.0

וכדי  למתן השירותים המבוקשיםומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 
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בל לכל דרישה של ענ הספקלו זאת. כן יציית  ההתירלמנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא 

טחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי יבדבר נקיטת אמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ הספקלמסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך 

 

או בהפסקתו את כל המידע,  הסכםמתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ה הספק .1.1

 הספקבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב החומר והנתונים המצויים ברשותו לענ

זה, כך שבידי  הסכםלמחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע 

 לניהול ידע ץשירותי הייעוענבל ימצא העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

 זה על כל נספחיו. הסכםכאמור ב

 

קשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה שלא לעסוק או להתמתחייב  ספקה .1.1

עשוי  הואשלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו  ובחובותי

 ואו עיסוק ולהימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד

ו י, ענייניוייחשבו עניינבמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" 

חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף  ואו קרוב של ספקשהאו של גוף  ושל קרובי

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

או  וד עמ, או עובד העובואו שותפ ואו מעסיק ספקשהבזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

 ים )להלן: "עניין אחר"(.ספק, מיצגים/מייעצים/ובפיקוח

על ניגוד עניינים קיים או  ספקלבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  .1.0

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין  ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד שהוא

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואיין של גוף או ענ ואו עניין של קרובי ואחר של

 .הסכםמהווה תניה יסודית ב בסעיף זההאמור  .1.8

 

 :אחריות לנזקים .0

 

יגרם אשר  "(נזק: "ולחוד ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד ספקה .0.1

ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או  הספקלענבל ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של 

 . המבוקשים השירותים ביצועעם אדם ו/או גוף הקשורים עימו, עקב ו/או בקשר  כל

 

או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות ו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .0.2

או ממחדל כאמור,  ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימועובדיו, שליחיו צוותו, , הספקמ

מיד לשפות את ענבל,  הספקמחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב לרבות נזק שיגרם כתוצאה מ

 סכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.ה, במלוא תהדריש עם

 

יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל  הספקעל  .0.1

מתחייב  הספק, והספקזה על ידי  הסכםבמקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות 
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, בתוספת תהדריש מיד עםלהחזיר לענבל וכל הוצאה שהוצאה על ידי ענבל לפי סעיף זה, 

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

 

 ביטוח  .8

מתחייב לרכוש את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת  ספקהכתנאי לחתימת הסכם, 

ולהציג לה  את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים בכפוף לדרישות הביטוח להלן, בל, ענ

 והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים .1.4

בטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי י הספק .8.1.1

 מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים;

למקרה   ₪ 27,777,777 -לעובד, ו ₪ 1,777,777גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .8.1.2

 ולתקופת הביטוח )שנה(;

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם  .8.1.1

 היה ויחשב כמעבידם.  

וע הביטוח יורחב לשפות את ענבל היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצ .8.1.0

 הספק.כלשהי כי היא נושאת בחבות מעבידים כלפי מי מעובדי 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1.4

החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  ואת אחריות יבטח ספקה .8.2.1

 שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 .  ₪ 1,777,777 –יפחת מ גבול האחריות למקרה ולתקופה לא  .8.2.2

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  .8.2.1

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .8.2.0

וכל ספק הביטוח יורחב לשפות את ענבל ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי ה .8.2.1

  הפועלים מטעמו.

 ביטוח חבות המוצר  .1.4

 יציג ביטוח חבות המוצר בגין המערכת כולל התקנה שרות וטיפול . הספק .8.1.1

 .  ₪ 1,777,777 -מגבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת  .8.1.2

 .CROSS  LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .8.1.1
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רים הביטוח מורחב לשפות את ענבל  ככל שתחשב אחראית  בגין נזק עקב פגם במוצ .8.1.0

 אשר סופקו ו/או הותקנו ע"י החברה.

 כללי .1.1

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

לשם המבוטח תתווסף כמבוטחת נוספת ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפוף להרחבי  .8.0.1

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .8.0.2

 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  01יתנה על כך הודעה מוקדמת של אלא אם  נ

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  ענבל ועובדיה,  .8.0.1

 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

יסות יהיה אחראי בלעדי כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפול הספק .8.0.0

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ה .8.0.1

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות   .8.0.1

חזקת ביטוח המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הינו ב

 ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל להחזיק בתוקף את  הספק .8.0.0

מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת החוזה  הספקפוליסות הביטוח. 

ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו 

          חידושן ענבל, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.                                                              על 

מכל חובה החלה עליו על פי כל  הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .8.0.8

ענבל על כל סעד או זכות  דין ועל פי  החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של

 המוקנים להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

 

 הספקעל ידי  הסכםאיסור העברת ו/או הסבת ה .4

 

או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או ו/זה  הסכםרשאי להעביר או להסב  הספקאין  .4.1

 ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,זה ו/או הנובעים ממנו הסכםהתחייבות הכלולים ב

  של ענבל בכתב ומראש.המפורשת 

 

אחראי כלפי ענבל לביצועו של  הספקשאר ימענבל הסכמה כאמור, י הספקהיה ויקבל  .4.2

 זה עד לסיומו. הסכם

 

 התמורה .17
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 הספקותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של השירותים המבוקשים תמורת ביצוע  .17.1

ה להזמנת המחיר המצורפת בהצעתמורה כמפורט  ספקכלפי ענבל תשלם ענבל ל

                                 .להציע הצעות

 הסכםלפי  הספקופית למילוי כל התחייבויותיו של סהתמורה הנ"ל מהווה תמורה  .17.2

 .זכאי לכל תמורה נוספת הספקזה, ופרט לכך לא יהיה 

, הסכםבצירוף דו"ח כאמור ב פעם בחודש  התשלום יבוצע לאחר קבלת חשבונית .17.1

 .17יחידה וע"י ענבל, בשוטף + אשר תאושר ע"י איש הקשר ב

יצרף לחשבונית ההתקנה רשימה ממוחשבת אשר תכלול את הפרטים  הספק .17.0

 הבאים: 

 רכב בו הותקנה המערכת. המספר רישוי של כל כלי  .17.0.1

 מזמינת השירותים. שם היחידה הממשלתית .17.0.2

 תאריך התקנה.  .17.0.1

 מספר הזמנה של היחידה הממשלתית .17.0.0

שביעות רצונה ומאשרת את אישור ע"י היחידה כי ההתקנה בוצעה ל .17.0.1

 התשלום 

בנוסף , יצורפו לחשבונית מסמכים בהתאם לבקשת כל אחת מהיחידות  .17.0.1

 וייתכן כי הדרישות ישתנו מעת לעת.
 

 וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .11

 ההתקשרות תקופת .44.4

   הסכםמיום חתימת ה (עשרים וארבעה חודשים)  שנתייםבת הינו לתקופה  הסכםה

 תקשרות"(.ולהלן: "תקופת הה)

 ההתקשרות תקופת להארכת אופציה .44.4

חודשים  20לתקופה של עד  ההתקשרותלהאריך את , אך לא חייבת, ענבל רשאית           

מתן צרכיה וזאת ע"י להבלעדי ו דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי , באופןנוספים

ת ימים לפני תום תקופ 11על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב  ספקהודעה ל

 ההתקשרות"(. בתקופת תקופת ההתקשרות המוארכתכאמור )להלן: " הסכםה

 זה, בשינויים המחויבים.  הסכםהמוארכת יחולו על הצדדים כל הוראות 

 להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, להלן 11.2-ו 11.1 בסעיף האמור על אף  .11.1

 בכתב םימי 17 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום לידי הסכםה את

 .ומראש

 אחריות ופטור מאחריות .12

אין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה  ספקמוסכם בזה כי ל

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

 ובמסגרת תפקידם. ו/או עובדיו בביצוע התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו בתום לב
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 ניכוי במקור .11

זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין  הסכםימציא לענבל, עם חתימת  הספק

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס אישור מס הכנסההניכוי במקור או פטור הימנו )להלן: "

פת . בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקוהסכםהכנסה תקפים מעת לעת עד לתום תקופת ה

תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק  הסכםה

 .ספקמהתמורה ו/או מכל סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם ל

 הסכםביטול או סיום ה, הפסקה .10

, הספקעם  הסכםענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ה .10.1

הכל על פי שיקול ואה בעיניה וזאת בכל עת שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתר

 דעתה הבלעדי.

 ספקו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה ל הסכםביטול ה .10.2

  לאחר מתן ההודעה.מים י 17ויכנסו לתוקף מראש ובכתב 

פלילי ו/או לא אתי  -לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה 10.2למרות האמור בסעיף  .10.1

ו/או מי  ספקזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לו/או שיש בו לגרום לנ

 .במועד בו תקבע ענבל הסכםיו ו/או מי מטעמו, יביא לסיום הוחמעובדיו ו/או של

כל זמן  הסכםזכות לבטל את ה לא תהיה כל ספקבמפורש, כי ל אתמובהר בז .10.0

 והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב. ,הושלמוטרם  שהשירותים המבוקשים

הכלים, המקום, באמצעות  השירותים המבוקשיםמתחייב לספק את  הספק .10.1

ידו למתן -אשר הוצעו עלהמיקום, כח האדם, התעודות והאישורים )בתוקף( 

 1הספק מתחייב להודיע לענבל על כל שינוי כאמור בתוך  השירותים המבוקשים.

 ימים מיום הידיעה על שינוי זה ו/או על הצפי לשינוי זה. 

כאמור  הסכםבוטל או הופסק הזה,  הסכםחובות הספק כלפי ענבל עפ"י בכפוף ל .10.1

שבוצעו על ידו עד  שירותים המבוקשיםמהבעד אותו חלק  ספקלעיל, תשלם ענבל ל

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה  זה יחשבו הסכםלביטול ו/או הפסקת ה

 זה ו/או בקשר אליו. הסכםעל פי  ספקהכספית המגיעה ל

זה וסיימה או  הסכםה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהשתמש .10.0

)כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא  הסכםביטלה את ה

לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל  הספקעילת תביעה כלשהי נגד ענבל, ו ספקתהיה ל

הפסד העלולים להיגרם לו  פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין או

שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או  מהשירותיםמכך, פרט לתמורה בעד אותו חלק 

 , הכל לפי המקרה.הסכםביטול ו/או הפסקת ה

זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד  הסכםמבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי  .10.8

השירותים וע ביצמהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך 

ובמסמכים השונים שנעשו על  תוכניותבלאחר ולהשתמש ללא הגבלה המבוקשים 

 . הספקידי 

זה לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של  11למען הסר ספק אין באמור בסעיף  .10.4

 והתחייבויותיאת  הספקזה ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר  הסכםענבל על פי 
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כל חלק מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, זה ו/או  הסכםעל פי 

, לא יחולו במקרה של הפרת זה הסכםעל פי  ספקמובהר בזה כי הזכויות המוקנות ל

 .הספקעל ידי  הסכםה

ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי  .10.17

 . הספקזה בכל עת  וללא הסכמת  הסכם

מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או כל מידע,  .10.11

לענבל ולה זה, יהיו שייכים במלואם  הסכםבעקיפין לשירותים המבוקשים נשוא 

מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת  הספקבלבד. במסגרת זו 

 זמן. 

 שונות .11

פי  לערים מסוימים, בזכויותיה במקרה מסוים, או במק תשתמשבמקרה שענבל לא  .11.1

יתור ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים וזה לא יחשב הדבר כו הסכם

 ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל  לקזז  הסכםמבלי לגרוע מזכויות ענבל ו על פי  .11.2

על פי כל זה ו/או  הסכםפי חייב ו/או יהיה חייב לה ו/או על  הספקכנגד כל סכום ש

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

 הפרה יסודית .11

 הינם תנאים יסודיים. 10-ו  12, 17, 4, 8, 1, 1, 0, 1, 2בסעיפים התנאים הקבועים 

 משלוח הודעות .10

זה לעיל  םהסכל מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב

שעות מעת  02תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

  שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים.

 סמכות שיפוט .18

 המשפט בבתי ורק אך הינה זה הסכםל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל ו/או המרכז המוסמכים באזור

 

 

 

 

 

 הספק  ע  נ  ב  ל
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 אישור קיום ביטוחים -  נספח ב'

  לכבוד,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 א.ג.נ.,

 .אישור קיום ביטוחיםהנדון:  

 

"( הספקהננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________)להלן "

 , ובין היתר,_______בקשרלתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום _________

וביחידות  בענבל הרכב בכלי לאחור לנסיעההתרעה   מערכתאספקה והתקנה של  שירותי  למתן

 ,  את הביטוחים המפורטים להלן:המכוסות )ולהלן: "השירותים"(

 ביטוח חבות המעבידים

לענבל בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים  השירותיםכלפי עובדיו בכל הקשור למתן  .1

 וחזקים. המ

למקרה   ₪ 27,777,777לעובד וסך   ₪ 1,777,777גבולות האחריות לא יפחת מסך   .2

 ולתקופת הביטוח )שנה(.

    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף  .1

 ם.  ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקי

 ,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.  ₪ 1,777,777גבולות האחריות שלא יפחתו מסך    .2

 (.                                                   CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .1

 ביטוח אחריות מקצועית

בדיו וכל הפועלים מטעמו , עו ספקהפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של ה .א

ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

 .השירותיםבקשר למתן עם והצהרה רשלנית שנעשו בתום לב 

 ;     ₪ 1,777,777גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מ  .ב

 :הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות .ג

 (  מרמה אי יושר של עובדים;1ג. )

 (  אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח;2ג. )

 הספקאולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות   Cross  Liability -( אחריות צולבת 1ג. )

 כנגד ענבל;

 חודשים; 1( הארכת תקופת הגילוי לפחות 0ג. )

, עובדיו הספקבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי הביטוח יורחב לשפות את  ענ .ד

 וכל הפועלים מטעמו.

 

  -כללי
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 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

, בכפוף להרחבת ענבל חברה  לביטוח בע"מ לשם המבוטח תתווסף כמבוטחים נוספים:   .1

 השיפוי כמפורט לעיל.

ים לא יהיה להם כל תוקף אלא בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדד .2

 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  01אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 

אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי ענבל ועובדיה,   .1

 ובלבד  שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל שלום דמי אחראי בלעדי כלפינו לת  הספק .0

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 .הספקההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .1

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  .1

פעל כלפי ענבל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני כאשר  קיים ביטוח אחר לא יו

המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה 

 שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 בכבוד רב,

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשי החברה  וחותמת החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ערבות ביצוע( הסכםהערבות בנקאית לביצוע  - הסכם' לגנספח 
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 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( 41 –הזוכה לא יאוחר מ  ספק)יוגש לענבל על ידי ה
 __________תאריך______

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  414ת.ד. 

 01411קריית שדה התעופה, 
 הנדון: ערבות מס. _____________

(, "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
התרעה   מערכתפקה והתקנה של  אסשירותי  מתןלשם אשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם 

אנו ערבים  "ענבל"(,  מ )ולהלן:"בע לביטוח חברה ענבל עבור )ולהלן: "השירותים"( הרכב בכלי לאחור לנסיעה
(, )להלן: שקלים חדשים וחמישה אלפי עשרים)במילים:   ₪ 21,777 בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

ה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן ( בתוספת הפרשי הצמד"ל"הנ הקרן סכום"
בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר  ,"(למדד הצמדה הפרשי" כמפורט להלן )להלן:

 ענבל. עבור השירותיםלהתקשרותכם עמו במסגרת 

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

 שי ההצמדה עפ"י ערבות זו:לצורכי חישוב הפר .1

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

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

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

 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין  
המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי 

 הערבות על סכום הקרן הנ"ל. המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום

לאחר  )במילים: שבעה ימים(ימים  0תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .0
, _____קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד

עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את  )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם
דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת 
הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים 

 לא יעלה על סכום הערבות.

 הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית.ערבותנו זו  .1

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ) ________________ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .1
 הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

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

 בכבוד רב, 

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

  תאריך:_____________

 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________


