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 -1 פרק -

 כללי .1

 ,מנהלת את הקרן הפנימית התחומיםשאר  ביןו ,ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל

כיסוי ביטוחי ושירותים פיננסים עבור ,הביטוח העצמי של ממשלת ישראל. כן מספקת ענבל שירותי ייעוץ  השהינ

 ומשמשת כזרוע ביצועית של הממשלה במגוון פעילויות ביטוחיות שבשליטתה ממשלת ישראל והגופים

  ופיננסיות.

 מטרת ההזמנה .1.1

ביטוחי  כיסוי מתן על אמונה היא, הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן כמנהלת ענבל של  תפקידה  במסגרת

 .באחזקתה או הממשלה שבבעלותרכבים ל

הערכות  צורךל הרכבשמאות ייעוץ בתחום , ענבל זקוקה לשירותי הביטוחי כחלק ממתן שירותי הכיסוי

כך  לצורךכללי ו -ם כתוצאה מתאונות דרכים והן בתחומי הרכבשונות בתחומים כאמור, הן מבחינת נזקי

 או/ו" ענבל: "להלן) הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת מ"בע לביטוח חברה ענבלבזאת  פונה

 להציע הצעות זו.  בהזמנה(,  בהתאמה" הפנימית הקרן" - ו" המזמינה"

 הגדרות .1.2

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: 

, בעל תעודת הסמכה, רכב שהוא בעלים של משרד שמאות או שותף שווה בושמאי  מציע

 העומד בתנאי הסף אשר הגיש הצעתו בהזמנה זו.

וועדת 

 המכרזים

 המכרזים של ענבל. תעדוו

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה

 השירותים

 המבוקשים

 הטכני. מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק 

העומד בתנאי הסף ואשר יש בידיו היכולת להעניק השירותים המבוקשים  ,שמאי  יועץ שמאי 

 כאמור במכרז זה. 

המציע/ים 

 הזוכה/ים

המצ"ב והמסומן  הסכםוענבל חתמה עמו/ם על ה זהמציע/ים שהצעתו/ם זכתה בהליך 

 הזמנה. ל 'בנספח  כ

 אושר על ידי ענבל ככזה וכןמצב חירום שהוכרז בכלי התקשורת ו/או בכל מקום אחר  מצב חירום

 ות מצב חירום שהוכרז על ידי ענבל.לרב

  www.inbal.co.il:כתובתו אשר ענבל של האינטרנט אתר ענבל אתר

/פרויקט נזק תעל הטיפול בתביע  המקצועי מטעם הקרן הפנימית, האחראי  הנציג אחראי רפרנט

את  מהווה הגורם המרכז הרפרנט .בתחום זה התשלומיםביצוע על  כןו -בתחום הרכב

מטעם הקרן  הישיר שמש איש הקשריו בענבל כל החומר הרלוונטי לתביעה/פרויקט

, וזאת בכל הנובע והקשור ומול היחידות הממשלתיות ההמציע הזוכהפנימית מול 

 נתנו מתוקף הליך זה. ישירותים שיב
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 מקצועיאחראי 

 מטעם ענבל

זה  הסכםלצורך ביצוע  השימונה מטעמאו כל מי /ו אגף תביעות רכב ורכוש מנהלת

 ./יםהזוכה /יםותפעול העבודה השוטפת מול המציע

על  אחראי

 המכרזיההליך 

 מטעם ענבל

 ענבל חברה לביטוח בע"מ -, אגף רכש ומכרזיםעומר קלפוןעו"ד 

 .לתיקונים הרכב כלי מגיעים אליהם המוסכים המוסכים

רכבי משימה 

 מיוחדים

 רכבים ממוגני ירי או כל כלי רכב שהוסב לצורך ביטחוני מיוחד. 

מודל עבודה 

 חדש

בקרה מקצועית על תיקוני תאונות דרכים מול המוסכים ע"י בקרים מקצועיים כמוגדר 

 . 1בנספח 

 עובד / נציג של ענבל אשר יבצע בקרה על דוחות הנזק ועל אופן תיקון הנזק במוסך בקר מקצועי

 להליךלוח זמנים  .1.3

 זמנים לוחות תאריך

 ההליךמועד פרסום  28.12.2015

 מועד אחרון לשאלות הבהרה  04.01.2016 בשעה 14:00

 האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות .א

למועד האחרון לשאלות  עד וזאת, להלן כמצוין הקשר ישלא

ענבל תפרסם התשובות לשאלות  .בסעיף זההבהרה כמפורט 

 . ההבהרה במידה ויהיו באתר ענבל

 עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה רק כי בזאת מובהר .ב

 בכתב ענבל י"ע ייערכו אשר תשובה או/ו תוספת או/ו

 ענבל את משפטית תחייבנהותפורסמנה באתר ענבל 

 .והמציעים

 מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה באתר המזמינה 07.01.2016

14:00בשעה  2016.0114.  מועד פתיחת תיבת המכרזים 

 מועד אחרון להגשת ההצעות  18.01.2016 בשעה 14:00

מהמועד האחרון  ימים 120 

נתונה להגשת ההצעות. למזמינה 

אופציה להארכת תוקף ההצעה ה

 נוספים.  ימים 90-ב

 תוקף ההצעה 

אחד מהמועדים המנויים לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל 

 כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. מהמצעים, ולא תהיה למי ענבל באתר למציעים פורסםבהודעה שת

 פרסום מסמכי ההליך .1.4

 מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת  עדכונייפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1.4.1

 ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים. ענבל, יפורסמו השינויים באתר מכרזה
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 ולהתעדכן ענבל לאתר, להיכנס המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.4.2

 יגיש שלא מציע. המציע את משפטית יחייבו  אשר והעדכונים ההבהרות, השינויים בדבר שוטף באופן

 .להיפסל עלולה הצעתו, פורסמו ואכן במידה, והעדכונים ההבהרות, לשינויים בהתאם הצעתו את

 הקשר ישא .1.5

ערבה, קריית ה: רחוב וכתובת אשרעומר קלפון ד "עו נהזה הי להליךהקשר מטעם ענבל בכל הקשור  ישא

תעשה בכתב  פנייה כל michraz_2315@inbal.co.il , כתובת דואר אלקטרוני: 70100שדה התעופה, נתב"ג 

 דוא"ל זו בלבד. לכתובת 

 מסירת ההצעות .1.6

מצאת הנ מכרזיםה תיבתלהלן, במעטפה חתומה ל 6כמוגדר בפרק יש למסור את ההצעות למכרז זה , 

בשעות (, וחג ה' )למעט ערבי חג-רחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'במשרדי המזמינה בבית ענבל, 

"המועד האחרון )להלן:  18:00בשעה יאוחר מהמועד האחרון שהוגדר לקבלת הצעות  , לא9:00-18:00

 "(. להגשת ההצעות

 כמות המציעים הדרושה למזמינה .1.7

  אחד. זוכה מציע עם להתקשר המזמינה בכוונת .1.7.1

 ייקבע והמספר מסוים זוכים מציעים למספר מתחייבת אינהמובהר כי המזמינה  על אף האמור לעיל .1.7.2

למזמינה שמורה הזכות בטרם החתימה על ההסכם והן לאחריו.  הן, בלבד ושיקוליה לצרכיה בהתאם

להגדיל את מספר המציעים הזוכים  ו/או לגרוע ו/או לאחד ו/או לפצל אזורים וזאת בהתאם לצרכיה 

  ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

' להזמנה בכאמור בהסכם המצורף כנספח תי על בסיס שע על התמורה יחולו התנאים והיא תהא -התמורה .1.8

 זו.

  -תקופת ההתקשרות .1.9

 ותסתיים ההתקשרות הסכם על ענבל מטעם החתימה מורשי חתימת ביום תחל ההתקשרות תקופת .1.9.1

 זה. ממועד חודשים 18 בתום

 לתקופה  ההתקשרות תקופת את להאריך,  הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, רשאית תהיה בלבד ענבל .1.9.2

 זהים בתנאים והכל נוספים סה"כ, כולם או חלקם, חודשים 42 עד של תקופות נוספותנוספת או 

 "(.המוארכת ההתקשרות תקופות: "להלן) המקורית ההתקשרות לתקופת

 היקף ההתקשרות .1.10

 שעות בחודש. 80 -מוערך ע"י המזמינה בכהיקף ההתקשרות 
על אף האמור בסעיף זה, מדובר בכמות שעות מוערכת בלבד ולאור העובדה שכמות השעות הינה בהתאם 
לצרכי המזמינה, המזמינה אינה מחויבת לכמות השעות שיאושרו בפועל אשר יכול ויהיו פחות או יותר 

 מכמות השעות המוערכת. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:michraz_2315@inbal.co.il
mailto:michraz_2315@inbal.co.il


 שמאי יועץ -23/2015מכרז 
 -נוסח מעודכן -
 
 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

5 
  

 
 

  -2פרק  -

 המבוקשים השירותים .2

 להזמנה זו.  2 -ו 1ים בנספחבהסכם, בהזמנה זו והשירותים המבוקשים יהיו כהגדרתם  .2.1

, בתיאום 2-ו 1ים למזמינה נתון שיקול הדעת להרחבת השירותים המבוקשים, מעבר ובנוסף לאמור בנספח .2.2

 עם המציע הזוכה. 

משום  על נספחיה בהזמנה זוהמזמינה אינה מתחייבת להיקף העבודה שידרש מהמציע הזוכה ואין באמור  .2.3

 מהמציע הזוכה.  ו/או היקפם ו/או במועדים הנקובים בהם התחייבות המזמינה לקבלת כלל השירותים

 היועץ המוצע .2.4

מציע זוכה שהינו משרד הכולל מספר שמאים, לא יהא רשאי משך כלל תקופת ההתקשרות, להחליף  .2.4.1

את היועץ המוצע מטעמו באחר והיועץ המוצע בעצמו, הוא שייתן את כלל השירותים המבוקשים, 

 למזמינה. 

 למזמינה שמורה הזכות במקרים מיוחדים לאשר החלפת היועץ המוצע באחר.   .2.4.2

 ים המבוקשים"()וביחד: "השירות 

 - 3פרק  -

 הסף תנאי .3

 :הבאים התנאים כל על מצטבר באופןבעצמו  העונה מציעבמסגרת הליך זה  הצעה להגיש רשאי

 תנאי הסף במציע .3.1

ו/או כל התאגדות מותרת  מורשה ו/או שותפות רשומה כדין הינו חברה בע"מ ו/או עוסקהמציע  .3.1.1

, הקודמות לפרסום )שנתיים( חודשים לפחות 24, העוסקת בתחום שמאות הרכב אחרת עפ"י דין

 (. 2013-2015מכרז זה )

 ידית של היועץ המוצע. או זמינות מיבמציע שירותי מזכירות קבועים  .3.1.2

ללא שינוי ובהסכם על נספחיו  'א נספחיחתום על כלל הנספחים והתצהירים המצורפים בהמציע  .3.1.3

 ויאמת כל תצהיר בחתימת עו"ד, היכן שנדרש לכך. ו/או מחיקה 

המציע יגיש את כל האישורים המפורטים להלן. על כל האישורים להיות תקפים ועדכניים ליום  .3.1.4

 הגשת ההצעה:

מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )פקיד שומה, רו"ח או יועץ  פקיד אישור .3.1.4.1

 לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע מס( המעיד

, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על

  . 1975-ו"התשל

 אישור על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .3.1.4.2

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר אישור בדבר .3.1.4.3

 שכר חוק ולפי( זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת

מינימום( ערוך בתצהיר מאומת כדין )לפי  שכר חוק – להלן) 1987 – ז"התשמ, מינימום
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ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2בנספח א' להזמנה זו( ובהתאם לסעיף  4טופס 

– 1976. 

ום שמאות הרכב נמנה  נותני שירותים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ו/או ענבל בתחהמציע אינו  .3.1.5

 מכח התקשרות / מכרז שמאים שאינו מכרז שמאי יועץ. 

 ביועץ המוצע:  מינימלייםתנאי סף  .3.2

 השנים שקדמו לפרסום מכרז זה, 15לפחות, במהלך  רצופות עשר שנים של היועץ המוצע בעל ותק .3.2.1

 ; רכב שמאות בתחום

 ו/או שותף שווה במציע.מבעלי המציע ו/או היועץ המוצע הינו  .3.2.2

 מכל הסוגים :כלי רכב מתן חוות דעת לבעל ניסיון מקצועי מוכח ב .3.2.3

 .(total loss) מוחלטאובדן דוח שמאי בתחום  .3.2.3.1

 דוח שמאי בתחום צדדי ג'. .3.2.3.2

 הגשת חוו"ד לבתי משפט. .3.2.3.3

  .שמאים  5פיקוח על לפחות ב ניסיוןהיועץ המוצע בעל  .3.2.4

השנים  5ורישיון זה לא נשלל ממנו, במהלך  משרד התחבורה תוקףבשיון יבעל ר היועץ המוצע .3.2.5

 שקדמו לפרסום הזמנה זו. 

 .ר באיגוד השמאיםחב .3.2.6

 הוכחת תנאי הסף:  .3.3

 מציע יציג תעודת התאגדות או תעודת עוסק כדין.  3.1.1להוכחת האמור בסעיף  .3.3.1

 מציע יחתום על תצהירים.  3.1.5 -ו 3.1.3, 3.1.2להוכחת תנאי הסף  .3.3.2

 מציע יציג אישורים בתוקף.  3.1.4להוכחת האמור בסעיף  .3.3.3

יחתום המציע על התצהירים הנדרשים  3.2.5 -ו 3.2.4, 3.2.3, 3.2.2, 3.2.1להוכחת האמור בסעיפים  .3.3.4

 ויצרף מסמכים נלווים לפירוט. 

 מציע יציג תעודות בתוקף.  3.2.7 -ו 3.2.6להוכחת האמור בסעיף  .3.3.5

 

 –4פרק  -

 המידה אמות .4

 .כדלקמן נקודות 100 עד ויקנו בלבד איכות שיקולי על יתבססו הזוכה ההצעה לבחירת המידה אמות .4.1

 הינו מעבר לנדרש בתנאי הסף.לעניין ניקוד האיכות כלל האמור בתקופות וותק וניסיון  .4.2

  ישוכללו כדלהלן:אמות מידה  .4.3

נקודות  60מעבר. ציון המעבר הינו שלבים עם ציון  2 -אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה תחולק ל .4.3.1

לראיון התרשמות מי שעברו את השלב הראשון  נויזומשלב השני בהאפשריות לשלב הראשון.  70מתוך 

 נקודות לכל היותר.  30בענבל, שמשקלו 

 דלהלן:אמות המידה ינוקדו בגין כל סעיף והניקוד שלצידו כ .4.3.2

 

 ניקוד מידה אמות 
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 מציע של ה מקצועי וותק ניסיון  .1

, יקבל 3.1.1 , מעבר לנדרש בתנאי הסףהמציעבגין כל שנת ניסיון נוספת, של 

 נקודות.  4 -מציע עד נקודה אחת ולא יותר מ

 נקודות 4עד  

 

 ניסיון מקצועי של היועץ המוצע  .2

ועד  3.2.1 מעבר לנדרש בתנאי הסף נקודות לכל שנת ניסיון 2יינתנו  -וותק .א

 נקודות בסך הכל.  8

 שמאי יועץבתפקיד של היועץ המוצע בגין ניסיון  -ניסיון כשמאי יועץ .ב

 רשויות או ממשלתיות חברותבחברות ביטוח או גופים ממשלתיים ו/או 

לרבות ענבל  ממשלתיות ביטוח קרנות או/ו סטטוטוריות או/ו מקומיות

 4)להלן וביחד: "החברות"( יקבל מציע  נקודה אחת לכל שנת ניסיון ועד 

 נקודות. 

לעניין סעיף זה תתקבל רק הגדרת תפקיד "שמאי יועץ" אצל מקבלי 

 השירותים.

נוסף תחת פיקוחו  שמאילכל  ותנקוד 0.5יינתנו  -על שמאיםבפיקוח  ניסיון .ג

נקודות בסך  10ועד (  3.2.4מעבר לנדרש בתנאי הסף  ) -של היועץ המוצע

 0.5ובגין פיקוח על שמאי, שאינו ממשרדו )פיקוח חיצוני( יינתנו  הכל

 נקודות. 2נקודות לכל שמאי מפוקח ועד 

בגין ניסיון של השמאי היועץ ברכבי משימה  -ניסיון ברכבי משימה מיוחדים .ד

 נקודות.  2נקודות לכל שנה ועד  0.5עד  יתקבלומיוחדים 

 פיקוח חיצוני על שמאים.  -לעניין מכרז זה, "תחת פיקוחו"*

 חיצוני.  -שכיר או שמאי יועץ -לעניין סעיף זה, שמאי יועץ**

 נקודות 26עד 

 

3.  

 בתחומים איכות דוחות שמאי 

לכל דו"ח  נקודות  2יינתנו עד . דוח"ות 4יוגשו  –(total loss) מוחלטאובדן  .א

 נקודות בסך הכל.  8ולא יותר מ 

לכל דו"ח ולא  נקודות 2יינתנו עד דוח"ות.  4יוגשו  -דוח שמאי צ"ג איכות .ב

 נקודות בסך הכל. 8יותר מ 

. תינתן עד נקודה אחת לכל חוו"ד ולא יותר חוות דעת לבית משפט  הגשת .ג

 נקודות בסך הכל. 4מ 

 

  נקודות  20עד 

 

4. 

 

 

 

 

 

  המלצות

רשימת ממליצים )רשימת אחת מתוך  ותהמלצ 2 לפחות של הפי בדיק על

תהיה גם רשימת הממליצים( יינתנו  ב'3מס'  מקבלי השירותים בנספח א' טופס

 נקודות לכל המלצה.  10עד 

על בסיס מידת  אףיובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד סעיף זה 

והכל בכפוף  עם המציעשביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות 

 נקודות 20עד 
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5 . 

 זה במקרה כי יודגש .1993 –"ג התשנלתקנות חוק חובת המכרזים  22לתקנה 

 מקצועית הכרות לה ויש במידה, הזכות את לעצמה שומרת המזמינה, האחרון

 מול שלה העבודה ניסיון סמך ועל שלה הידע סמך על זהסעיף  לנקד, המציע עם

כי המזמינה הינה גורם  יובהר כי במקרה זה על המציע לציין. בלבד המציע

   .ממליץ

 יינתן לשיקול דעת המזמינה בלבד.  ניקוד איכות בגין המלצות

 

האפשריות, יעבור  07נקודות מתוך  06רק מציע שקיבל לפחות  -ציון מעבר

 לשלב הבא 

 

 ישיא ראיון

ותנקד עפ"י אישי לראיון אשר עברו לשב הבא  היועציםהמזמינה תזמן את 

 .מהם התרשמות כללית

 איון האישי יינתן לשיקול דעת המזמינה בלבד. יניקוד איכות בגין הר

מובהר כי המזמינה שומרת על זכותה לזמן מספר גדול/קטן יותר של מציעים 

 איון האישי, והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול דעתה. ילשלב הר

 בראיון ייבדקו בין היתר: 

  כללית.ניסיון העבר של המציע והתרשמות 

  אחרים, לרבות ביקורת, ניסיון המציע בעבודה כשמאי האחראי על שמאים

 בדיקת דו"חות וכו'.

  .התאמת המציע לצרכי המזמינה 

 "חות שהוגשו במסגרת נספח א'.שאלות בדבר הדו 

  .עצמה אישית, רהיטות והתנסחות בע"פ 

 

 נקודות  30עד 

 

 -5 פרק-

  הזוכה: ההצעה .5

  יקבל הודעה על כך. הזוכה ת הניקוד הסופי הגבוהה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה והמציע לההצעה בע .5.1.1

 כשיר נוסף" ועליה יחולו הכללים הבאים: מציע בעל הניקוד הבא בתור יהיה " .5.1.2

הימים ממועד קבלת ההודעה כי מציע הינו שני בניקוד והוגדר ככשיר נוסף הצעת  90במהלך  .5.1.2.1

שתחליט המזמינה להתקשר עימו, אם בשל עזיבת מציע  הכשיר הנוסף תעמוד בתוקף וככל

הימים, הצעת הכשיר הנוסף  90בתום . זוכה או מכל סיבה אחרת, תשלח לו הודעה על כך

 תפוג.

החודשים מיום ההודעה למציע כי הוכרז ככשיר נוסף, למזמינה  12על אף האמור, גם במהלך  .5.1.2.2

, להתקשר הכשיר בנוסףבאישור, בתיאום ובהסכמת תעמוד הזכות לפנות לכשיר הנוסף ו

 עימו, אם וככל שתראה לנכון לעשות כן, מכל סיבה שהיא. 
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 -6 פרק-

 ההצעה והגשת מילוי ,מבנה .6

 בשני להגיש יש אותו הסכםה את למעט מקורי אחד בעותק, זה בפרק כמפורט הצעתו את למלא המציע על .6.1

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדין חתומים עותקים

בכל מקום בו התבקש, ובכל דף אחר ישים  המציעחתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת בהמציע יחתום  .6.2

 על לכך שהוסמך מי יחתום תאגיד הינו והמציע במידה. כנדרשחותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות, 

 .התאגיד למסמכי ובהתאם ידו

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .6.3

 מהודקים ולא שמרדפים בתוך יימצאו המסמכים כאשר חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגיש המציע על

 כמצוין סעיף תת בכל המודגשת הכותרת את חוצץ כל על ולרשום להלן המפורטת החלוקה פי על בסיכות

 לעיל:

' א בסימן כמשמעותו להצהיר המציע על , על כל הטפסים המצויים בולהזמנה' א נספח – 1 חוצץ .6.3.1

', א בנספח המופיעים התצהירים גבי על, 1971 – א"התשל(, חדש נוסח) הראיות לפקודת' ב לפרק

 . לכך שנדרש היכן דין עורך ידי על חתימתו את לאמת וכן מלאה בחתימה תצהיר כל בסוף לחתום

ותצהיר לפיו העסק הוא ל מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ע

"אישור";  בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה";

 (.1992 -ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב

 :לרבות( הסכם' להזמנה )הב נספחהמציע להגיש את  על -הסכםה – 2 חוצץ .6.3.2

חתומה  הביטוחלהציג את תעודת  אין צורךבשלב זה אישור קיום ביטוחים ) -הסכםל בנספח  .א

 (., רק להגיש את המסמך חתום בראשי תיבות של המציעהביטוחע"י חברת 

, רק להגיש את המסמך מהבנקבשלב זה אין להציג ערבות ביצוע ביצוע )ערבות  -להסכם 3נספח  .ב

 . (של המציע חתום בראשי תיבות

כל כן ש מציע קורות חיים, המלצות ובמסגרת חוצץ זה יגי -קורות חיים ומסמכים נוספים -3חוצץ  .6.3.3

  .להוכחת ניסיונו של המציע מסמך נוסף רלוונטי

 המפרט הטכני ואמנת השירות כאשר הינם חתומים בחותמת המציע.  -4חוצץ  .6.3.4

מסמכי הזמנה זו ומסמכי ההבהרות שפורסמו )ככל שפורסמו( כאשר הם חתומים בראשי  -5חוצץ  .6.3.5

 תיבות בתחתית כל עמוד. 

 במסמכי ההזמנהשינוי  .6.4

למציע אסור לשנות אף פרט מפרטי ההזמנה על נספחיה לרבות ביצוע כל מחיקה, הוספת הערה או  .6.4.1

 שינוי מילה ממסמכי ההזמנה על נספחיה להלן וביחד "שינוי". 

 כל שינוי שיעשה עלול לגרום לפסילת ההצעה כולה. .6.4.2

ת, האם להתעלם מהשינוי או בכל מקרה, שינוי שכזה אינו בר תוקף ולמזמינה יעמוד שיקול הדע .6.4.3

לפסול את ההצעה כולה ובעצם הגשת ההצעה המציע מצהיר כי הוא קרה והבין את כלל האמור 

 בסעיף זה.

 ההצעה  הגשת .6.5
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, כלל המסמכים הנדרשים בהזמנה על נספחיהקלסר הכולל את אחת בלבד ובה ההצעה תכלול מעטפה  .6.5.1

 .לפי החוצצים כמפורט לעיל

 שמאותייעוץ  שירותי למתן הצעות להציע הזמנהאת הנוסח הבא: "מענה ל על גבי המעטפה יש לציין .6.5.2

 ".  23/2015מכרז מספר  -מ"בע לביטוח חברה ענבל בהנהלת הפנימית הקרן עבור כבר

 : תוכללי ותהער .6.6

 שניתנו למצגים המתייחסים נוספים מסמכים או/ו פרטים השלמות מהמציע לדרוש הזכות למזמינה .6.7

 לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו, ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו בקשר לרבות, להזמנה בהתאם

, ההשתתפות תנאי של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן, הסכםה פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך

 ויאפשר ל"הנ הפרטים את המזמינה לרשות יעמיד והמציע, הרשמיים הגורמים כל אצל בדיקה לרבות

 . דין לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה

 ידי על שיעשה שינוי כל על נספחיה. זו בהזמנה המופיעים תנאי או/ו פרט כל שהיא דרך בכל מציע לא ישנה .6.8

 דרך בכל או, נפרד במסמך או, המסמכים בגוף תוספת ידי על הסתייגות כל או/ו ההזמנה במסמכי המציע

, הכל לפי שיקול דעתה הצעתו לפסילת לגרום עלוליחשב כנעשה בשוגג ולא יילקח בחשבון ו/או , אחרת

 הבלעדי של המזמינה. 

 - 7 פרק-

  ההצעות בחינת דרך .7

  :כדלקמן הבאים השלבים לפי ,זו הזמנה פי-על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה .7.1

בחינת כלל ההצעות שהוגשו ובדיקה באם הוגשו כל המסמכים  - בדיקת מסמכים נדרשים שלב א'

 השלמות במקרה הצורך(. בקשת )כולל  לעיל 6פרק בכפוף להנדרשים 

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף. - תנאי סף   שלב ב'

 לפי אמות המידה. לשלב ניקוד האיכותשעברו את תנאי הסף יעברו  המציעים - אמות מידה      'ג שלב

 לשלב יעבור ,לעיל כמפורט ,נקודות 70 מתוך 60 של המעבר ציון את יעבורש מציע רק –מעבר ציון  'ד שלב

  . אישיה ראיון- הבא

 אישיים. ראיונות קיום – אישי ראיון 'ו שלב

 . האישי איוןיהרו המידה לאמות בהתאם הצעותל סופי ניקוד מתן – סופי ניקוד  'ז שלב

  .זכייה/דחייה הודעות שליחת - המציעים לכלל הודעות  'ח שלב

 ליךהה תוצאות על הודעה .7.2

 הדואר בכתובת או בהצעה, כמצוין כתובתו, פי על מציע לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על הודעה

 תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר ספק להסרת .בהצעתו המציע שציין האלקטרוני

 כן, כמו זה. סעיף הוראות פי על בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ,ההליך

 ידה. על נחתם אם אלא שהוא, אופן בכל המזמינה את יחייב לא הסכםה
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 -8 פרק-

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .8

 שלה החתימה מורשי באמצעות הסכםה על המזמינה חתימת לאחר רק האת לתוקף הסכםה כניסת כי יובהר .8.1

  .הזוכה המציעמ שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל

 הסכםה לביצוע בנקאית ערבות .8.2

 3 נספחכ המצורף בנוסח חוזרת ובלתי מותנית בלתי אוטונומית, בנקאית ערבות להמציא הזוכה מציעה על

 ,בע"מ לביטוח חברה ענבל לפקודת כדין, ומבוילת לצרכן המחירים למדד צמודה ,ישראלי בנק מאת ,הסכםל

 מתן תחילת )מיום ההתקשרות תקופת כל אורךל בתוקף ,חדשים( שקלים אלף עשרים) ₪ 20,000 של בשיעור

 שישה ועוד ההתקשרות )תקופת נוספים חודשים וששה ההתקשרות תקופת סיום מועד ועד השירותים

 ההתקשרות תקופת את תאריך ענבלו במידה .השירותים מתן תחילת ממועד חודשים 66 דהיינו, ,חודשים(

 לתקופה מעבר נוספים חודשים וששה הנוספת ההתקשרות לתקופת מחודשת ערבות בהגשת הספק מחויב

 ההתקשרות. להמשך מהותי תנאי יהווה זה ותנאי הנוספת

  יםביטוח קיום אישור .8.3

 עלעל נספחיו.  הסכםב לקבוע בהתאם יםבעצמו ועל חשבונו לביטוח ידאג יזכה אם כימתחייב  המציע .8.3.1

 בהסכם. כמפורטהמציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי הינו עומד בדרישות הביטוח 

מ להחזיק בתוקף את "הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע .8.3.2

 הסכם, כל עוד הפוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה

מ בתוקף. הספק מתחייב לשלוח העתקי מקור מהפוליסות המחודשות "עם ענבל חברה לביטוח בע

מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן לענבל חברה 

 מ לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.   "לביטוח בע

הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ואין לפרש את  אין בכל האמור בסעיפי .8.3.3

 זה. הסכםמ על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ו"האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע

 - 9 פרק -

 נוספות הוראות .9

 העדר חובה לקבל הצעה כלשהי .9.1

לעצמה את הזכות לנהל עם כל אחד  המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא שומרת

לקבלת השירותים עם  הסכםמהמציעים, או חלק מהם, משא ומתן בנפרד ו/או במקובץ ו/או להתקשר ב

כל גורם שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לפצל את ההתקשרות בין מציעים 

זאת  וכלדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, שונים ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה ח

 '.וכובכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים 

 איסור הפצת מסמכי ההזמנה .9.2

כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם נמסרים למציע לשם הגשת הצעתו, והמציע 

לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה אחרת אינו רשאי להעתיקם, 

 כלשהי.
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 הגשת ההצעה .9.3

 מהות את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי על המציע להגיש את ההצעה לאחר שווידא כי הינו עומד .9.3.1

 כל את בדק, האפשרי המידע מלוא את קיבל, הצעתו את הגיש ובטרם תנאיה לכל הסכים, העבודה

 או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך, והעובדות הפרטים, וניםהנת

 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי

על  הסכםה לרבות, נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .9.3.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכולנספחיו וההבהרות למכרז אם תהיינה 

נכון לערב  ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים, הנתונים כל כי מתחייב המציע .9.3.3

. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייב המציע. הגשת ההצעה

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי למציע ידוע

בנוסף לסמכויות וועדת המכרזים ע"פי כל דין, לוועדת המכרזים אצל המזמינה יהיו גם  – המכרזיםועדת ו .9.4

 זכויות אלו:

ענבל שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה אם מבחינת מהות ההצעה,  .9.4.1

 המשנה וועדות/או ו המכרזיםועדת ותנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההליך, שלדעת 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

נשמרת הזכות לבטל את כל ההליך ואף לפרסם הליך חדש או ליזום כל הליך ו/או  המכרזים לוועדת .9.4.2

 תפורסם באתר ענבל.פעולה נוספת שתמצא לנכון, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעת הביטול 

הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, לקבלת הבהרות  שמורה המכרזים לוועדת .9.4.3

 בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.-להצעתו, או כדי להסיר אי

לפעול בכל עניין ולקבל כל החלטה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן בשלבים המקדימים להגשת ההצעות,  .9.4.4

ונים והכל בכדי להגשים את מטרות המזמינה הן לאחר שלב הגשת ההצעות והן בשלבי ההסכם הש

 בפרסום מכרז זה. 

 עיון זכות .9.5

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו  .9.5.1

בתוספת הסבר קצר. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי 

להעביר את  תרשאי ענבל תהא, הזוכה ההצעה את להציג תתבקש בלענשלו מסכים לכך כי במקרה ש

 הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. 

אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא מנוע מלדרוש  מציע .9.5.2

 ין מןחשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. מובהר כי א
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פי דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של  עלועדת המכרזים והאמור לגרוע מסמכותה של 

 ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא והכל  על פי דין. 

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תינתן למציע וכרוכה בתשלום עבור  .9.5.3

  .זוכות/הזוכה/הצעות בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות

 וקבלני משנה המציע עובדיהיועץ המוצע,  .9.6

היועץ המוצע לא יהיה רשאי להחליף עצמו באחר ומובהר כבר כאן כי היועץ המוצע הוא שייתן  .9.6.1

 השירותים המבוקשים למזמינה משך כלל קיום ההסכם. 

 משנה בקבלני כך לצורך להיעזר רשאי ואינו בעצמו המבוקשים השירותים כל את לתתהמציע מתחייב  .9.6.2

 .זה להליך הקשור בכל עבודתו ביצוע לצורך

על אף האמור לעיל, למזמינה שמורה הזכות, אך אינה חייבת, לאשר החלפת היועץ המוצע ו/או שימוש  .9.6.3

 בקבלני משנה. אישור כגון זה יהיה בכתב בלבד, חתום ע"י מורשי החתימה במזמינה. 

 משנה מטעמו.  ןם קבלמציע אינו רשאי להגיש הצעתו ביחד ע .9.6.4

 אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו .9.7

 יהיה כן. דין כל והוראות הנזיקין, העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע

 הסכם למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע

 המציע כך על אותה יפצה, כלשהו מעשה לעשות או, בחבות לשאת, כדין ענבל תחויב האמור אף על אם. זה

 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע .9.8

 הנתונים או/ו הצהרותיו או/ו מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי בכל המזמינה את לעדכן מחויב המציע

 מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 קבלת לאחר. זו הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה לאי הגורם שינוי לרבות המבוקשים השירותים

 לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה

 . מהמציע המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל

 איסור הסבת זכויות .9.9

 תנאי לפי חובותיו את או זכויותיו את, בעקיפין או במישרין, לזולת להעביר או/ו להמחות רשאי אינו המציע

  .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא, חלקן או כולן, זה הליך
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 ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען  -המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .9.10

 .שהוא ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו או/ו המציע לבין

 בלעדיות העדר .9.11

 השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא ההסכם על וחתימה במכרז הזוכים המציעים הצעת קבלת

 השירותים לביצוע ים/אחר עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה וענבל

 .המבוקשים

 והוראות דינים שמירת .9.12

אשר לדעת ענבל אינה  הצעהלא תתקבל   וכן הדין הוראותנוגדת  את ענבל לדעת אשר הצעה כל תתקבל לא

 .דין פי על הזוכה התחייבות את בכללותהתואמת 

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר .9.13

 ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה ענבל, זאת הצעות בהזמנת אחר מקום בכל האמור כל למרות

 .במכרז שיוגשו מההצעות איזה או

 השיפוט סמכות .9.14

 תהיה, זה מהליך הנובעת תביעה בכל או, זה להליך הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות

 . והמרכז יפו אביב תל באזור המשפט בבתי

 

 

 בכבוד רב,               

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                                                                
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 תצהירים –מסמכי ההזמנה ל א'ספח נ
 
 

, 1971–בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"אעל מורש/י החתימה במציע להצהיר, כמשמעותו 

  כדלקמן:, המצורפים בנספח זהעל מכלול התצהירים 

 

 קטגוריות ואזורים נבחרים( –תצהיר פרטים כללים )לרבות מהות ההצעה  -( 1טופס מס' )

 כתב התחייבות -( 2טופס מס' )

  .תצהיר בדבר ניסיונו של המציע  - א(3מס' )טופס 

 תצהיר בדבר ניסיונו של היועץ המוצע )לרבות רשימת ממליצים(  - ב(3טופס מס' )

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות -( 4טופס מס' )

 ענייניםשמירה על סודיות  והיעדר ניגוד התחייבות ל -( 5טופס מס' )

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירותתצהיר בדבר היעדר הרשעות  -( 6טופס מס' )

 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים

 בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי -( 7טופס מס' )
 

 תצהיר עבודה עם תוכנות בעלות רישוי כדין -( 8טופס מס' )

 
 

תיבות בתחתית כל דף של נספח  בנוסף, הנכם מתבקשים לחתום בראשי  .מלאה בחתימה כל טופסלחתום בסוף 
 זה
 

 אנא מלאו את הפרטים החסרים במקומות המסומנים, בהתאם לנתונים הנכונים אודות המציע ביום הגשת ההצעה.
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 תצהיר פרטים כללים - 1טופס א'
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר , ____________אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה 

 בכתב כדלקמן: /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר /האת האמת וכי אהיה צפוי

 :מידע כללי בדבר המציע

שם: _____________________, ח.פ/ע.מ______________________כתובת: רח' 

דוא"ל: ד ____________,כתובת ___________, מספר:____ עיר ___________, מיקו

סוג ההתאגדות:_________________________, תאריך _______________________,

 ההתאגדות:____________.

 טלפון:______________, נייד:_______________ פקס:__________________________

 מורשי החתימה במציע: 

 תפקיד_____________, ת.ז_______________, ____________ שם+משפחה:

 תפקיד____________ , ת.ז_____________________________,שם+משפחה:

 איש הקשר במציע

 תפקיד_______________________, ת.ז____________, __ שם+משפחה:___

 יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך זה. לעילשל איש הקשר  דוא"ללתשומת לבכם, לכתובת 

 

 לראיה באתי על החתום,

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 כתב התחייבות  – 2נספח א'

 

 –)להלן ח.פ / ע.מ____________________אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם _______________________  .1
מתן שירותי שמאות לצורך  יועץשמאי שמאי  לבחירת ש מטעמו הצעה במסגרת הליך תחרותי"המציע"( ומוסמך להגי

וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש המכרז , לאחר שקראתי בעיון את תנאי כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה
 בזאת את הצעתנו להליך בתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה ובנספחים שצורפו אליהם.  

הגשת ההצעה וביצוע השירותים המבוקשים מטעמו  המציע, עובדיו וכן הנציגים במציע האחראיים על כי מצהיר הנני .2
המפורטים במסמכי ההזמנה והנספחים שצורפו  התנאים לכל והסכימו, המבוקשים השירותים מהות את הבינו

 ולפיכך, והעובדות הפרטים, הנתונים כל את בדקו, האפשרי המידע מלוא את קיבלו, זו םהצעת הגישו אליהם, ובטרם
 .וחלקיו פרטיו כל על,  זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל למציע אין

 .זה בהליך להשתתף מעוניין המציע וכי בהליך שנקבעו הסף בתנאי עומד המציע כי מצהיר הנני .3

בפריסה , נספחיה כל על בהזמנה המפורטים המבוקשים השירותים כלל את להעניק המציע ביכולת כי מצהיר הנני .4
 .ומלא לשביעות רצונה המלאה של חברת ענבל וכל מי מטעמה מצטבר באופן ארצית-כלל

 או/ו שינוי בלא והכל החוזה לרבות, נספחיה על ההזמנה תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .5
 .תוספת כלשהי

 ההצעה וכי ומלאים אמיתיים הינם בהצעה שנמסרו והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי המציע בשם מתחייב הנני .6
 לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי  למציע ידוע. ופועלו המציע את ומדויק תקף, מהימן באופן משקפת
 .לאלתר ההצעה

 אינו וכי זה בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרו המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל כי למציע ידוע .7
 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר, לאחר להעבירם, לצלמם, להעתיקם רשאי

 להגשת האחרון מהמועד ימים 90 במשך בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה מטעמי הנני מצהיר כי  ההצעה .8
 .ענבל למציע הזוכה מאת ומראש בכתב להודעה בכפוף, נוספים ימים 60 -ו הצעות

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי הודעת הזכייה אינה יוצרת  .9
התקשרות מחייבת בין המציע לענבל וכי ביצוע ההתקשרות מותנה בהגשת אישור קיום ביטוחים על ידינו, בהתאם 

רף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה לנוסח שצורף להסכם ההתקשרות, וכן מותנה בחתימת ההסכם המצו
 מטעם חברת ענבל. 

נדרשים באישור הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע הזוכה במסגרת הליך תחרותי זה אקיים את כלל מתחייב אני  .10
 .לאורך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההארכה, אם תהיה קיום הביטוחים המצורף להסכם ההתקשרות

 המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו, כולן או חלקן. ידוע לי כי ועדת .11

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי ההזמנה ו/או בהסכם ההתקשרות, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה,  .12
 תחייב אותי במידה ואבחר כמציע הזוכה בהליך זה.

והמוחלט,  הבלעדיה כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת וכי, כלשהי הצעה לקבלאינה מחויבת  י כי המזמינהל ידוע .13
 ובכפוף להוראות כל דין. הזמנהוהכל בהתאם לאמור במסמכי ה

ו/או  הליךב ימוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה של אני .14
ו/או  הזמנהו/או כתוצאה מניסוח מסמכי ה)לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( שהיא , מכל סיבה הליךביטול ה

 כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או לפי הדין. 

מתחייב  י, אנ1977-חוק העונשין, התשל"זמכוח בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות  .15
 ומצהיר כדלקמן:

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך  .15.1
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של נושא משרה ו/או 

 .זהו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך  ענבלעובד 

 ענבללא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד  .15.2
 ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך המכרז. 



 שמאי יועץ -23/2015מכרז 
 -נוסח מעודכן -
 
 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

18 
  

 ענבלן ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או עובד לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרי .15.3
ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית או בכל דרך אחרת 

 שאינה כדין.  

ת המכרזים יה לוועדפעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהי ו/או מי מטעמ ימאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אנ יהננ .16
ו/או  י, ו/או לא לקבל או לפסול את הצעתזהבהליך  ניהבלעדי, לא לשתפ ההזכות, עפ"י שיקול דעת של חברת ענבל

 במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם ההתקשרות. י, אם יינתן, וזכייתילבטל בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן ל

בכל דרך שהיא  המעורב מטעמי מי וכל יועץ, שלוח, קבלןלידיעת כל עובד, תוכן סעיף זה  הבאתי כי, לאשר הריני .17
 .  מנו או בביצוע השירותים המבוקשים עבור חברת ענבל, והנובע מזהבהליך 

שינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם /או כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ו לי ידוע .18
 הסמכויות המוקנות לה לפי כל דין ובמסמכי ההזמנה.לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר וכן וקביעתם מחדש, 

ו/או לא הופיעו  לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו תמוגש האינ הצעהההנני מצהיר כי  .19
 .בהצעה שהוגשה מטעמנו

בהצעה  ים, המצגים וההצהרות הכלולהנתוניםכל , שערכתי נאותה בדיקה ולאחר, ידיעתי למיטבהנני מצהיר כי  .20
 כדי בו יש אשר פרט כל מההצעה הושמט ולאנכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה,  םה למכרז

 .המכרזים ועדת של דעתה שיקול על להשפיע

 הדברים או מהגיונם., אלא אם עולה אחרת מהקשר זמנההבהמונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם  לכל .21

ועל הזכות לבקש מבתי המשפט הליך זה לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי  ידוע .22
או נגד  האו מי מטעמ זמינהנגד המ ליך זהלהוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם ה

 .צו קבוע בהליך כאמור היה מנוע מלבקש צו ביניים אוא, וספקה

 

 :החתום על באתי ולראיה

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 תצהיר בדבר ניסיונו של המציע  – א' 3נספח א' נספח 
 

 הרינו להצהיר כדלהלן:במסמכי ההזמנה,  3בתנאי הסף שפורטו בפרק נו לצורך הוכחת עמידת

 :מורשה חתימה מטעםשם:____________________ ת.ז: ____________________ אני הח"מ,  .1

"המציע"( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה  –_______________________ ח.פ / ע.מ____________________)להלן 

, לאחר שמאי שמאי יועץ לצורך מתן שירותי שמאות כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה במסגרת הליך תחרותי לבחירת

 מצהיר בזה כדלהלן:שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, 

וכל מי שיעסוק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים, לא נמצא במועד הגשת ההצעה ולא ימצא לכל  אני מצהיר כי המציע .2

המבוקשים ואני מתחייב  תיםהשירו ביצוע עם אורך תקופת ההתקשרות במצב של ניגוד עניינים אישי או מוסדי בקשר

לשמור על סודיות במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה כמפורט בכתב הסודיות ו/או בסעיפי הסודיות בהזמנה להציע 

 הצעות, בתצהירים, בהסכם ולפי כל דין. 

 לואם.הכלים, הידע וכח האדם הדרוש בכדי לספק את השירותים המבוקשים במ המציע את כלל אני מצהיר כי יש בידי .3

הינו חברה בע"מ ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות רשומה כל התאגדות אני מצהיר כי המציע  __________________  .4

 חודשים לפחות )שנתיים(, טרם פרסום מכרז זה.  24מותרת ורשומה אחרת, על פי כל דין,  העוסקת בתחום שמאות הרכב 

 ההתאגדות(.*מצ"ב מסמכי ההתאגדות לעיונכם )יש לצרף את מסמכי 

     כדין ספרים ניהול .5

 גופים עסקאות חוק"– להלן) 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים המציע בעל 4.1

הל את פנקסי החשבונות והרשומות נמהמציע  כי המעידים, מס מיועץ או חשבון מרואה, שומה מפקיד"( ציבוריים

ו יהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותונשהוא פטור מלנהלם ושעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או 

 ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  ערך מוסף.

  )כן/לא(  מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה"ה 4.2

  ש לעיונכם )יש לצרף האישורים(.*מצ"ב אישורים כנדר

  כי במציע שירותי מזכירות קבועים. אני מצהיר .6

הינו  אני מצהיר כי היועץ המוצע מטעמי, שם+משפחה:__________________ ת.ז:_____________________ .7

  )מחק את המיותר(.המציע / מבעלי המציע / שותף שווה במציע 

 ( לאמות המידה: 1)4.3.2הסף וסעיף  לתנאי 3.1.1בסעיף  ניסיון המציע להוכחת האמור מצ"ב  .8

מס"

 ד

מקבל הגוף/ארגון 

 השירותים מהמציע

 )לרבות ענבל(

סוג השירותים שנתן 

 המציע

 

עיקר  xxxx-yyyyבין השנים 

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

ממוצע שנתי 

של היקף 

שעות  היעוץ 

שניתנו על 

 המציעידי 

אנשי קשר: שם+משפחה, 

 תפקיד, טלפונים 

1       

2       

3       
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 :החתום על באתי ולראיה

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר מורשה חתימה מטעם המציע _________, 

 אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.  את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק

______________ 

 חותמת+  חתימה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4       

5       

6       
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 תצהיר בדבר ניסיונו של היועץ המוצע )לרבות רשימת ממליצים(  -ב' 3א' נספח 
 

 :מורשה חתימה מטעםשם:____________________ ת.ז: ____________________ אני הח"מ, 

"המציע"( ומוסמך להגיש מטעמו הצעה  –_______________________ ח.פ / ע.מ____________________)להלן 

, לאחר שמאי שמאי יועץ לצורך מתן שירותי שמאות כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיה במסגרת הליך תחרותי לבחירת

 מצהיר בזה כדלהלן:שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, 

היועץ המוצע מטעמי הינו שם+משפחה:___________________ ת.ז:_______________________ )ולהלן: "היועץ  .1

 המוצע"(. 

 הינו מבעלי המציע או שותף שווה בו. אני מצהיר כי היועץ המוצע מטעמי .2

 וצע בעל ניסיון מינימאלי כדלהלן:היועץ המ .3

השנים שקדמו לפרסום מכרז  10לפחות, במהלך , ועד היום( 2005)משנת   שנים רצופות 10הינו בעל וותק של היועץ המוצע  .4

 בתחום שמאות הרכב ושימש כשמאי רכב מיום __________ ועד ליום הגשת הצעה זו.  זה

 מצ"ב קורות חיים לעיונכם. 

ורות החיים, לק()ב( ובהתאם 2)4.3.2()א(,  2)4.3.2, לבדיקת אמת המידה כאמור בסעיפים 3.2.1בתאי הסף בהתאם לאמור  .5

 : בשמאות רכב של היועץ המוצע מצ"ב פירוט שנות ניסיונו 

מס"

 ד

הגוף/ארגון בו עבד היועץ 

 המוצע כשמאי

 )לרבות ענבל(

 תפקיד: שכיר/לא + 

 שמאי/שמאי יועץ.

*שמאי יועץ ממשרד 

שירותים  שנתן

לגוף/ארגון יציין 

בפירוט דרך מי הועסק 

,למי נתן השירותים 

 ובאיזה היקף

עיקר  xxxx-yyyyבין השנים 

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

שנתי  ממוצע

היקף  של

היעוץ   שעות

שניתנו על 

ידי היועץ 

המוצע לגוף/ 

 לארגון

משפחה, שם+אנשי קשר: 

 תפקיד, טלפונים 

1       

2       

3       

4       

5       

6       



 שמאי יועץ -23/2015מכרז 
 -נוסח מעודכן -
 
 

 70100, ג"נתב 282 ד.ת, התעופה שדה קריית, הערבה' רח – מ"בע לביטוח חברה ענבל
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

22 
  

 

טבלת נסיונו של היועץ המוצע מצ"ב  ()ג( 2)4.3.2ולבדיקת אמת המידה כאמור בסעיף  3.2.4בתאי הסף בהתאם לאמור  .6

 בפיקוח על שמאים:

 

מאות רכבי משימה ורכבים מיוחדים, בעל ניסיון מוכח בש לאמות המידה היועץ  ()ד(2) 4.3.2לאמור בסעיף בהתאם לאמור  .7

 מצ"ב טבלת נסיונו של היועץ המוצע ברכבי משימה מיוחדים:

 
 

 

מס"

 ד

הגוף/ארגון בו עבד היועץ 

 המוצע כשמאי

 )לרבות ענבל(

תפקיד: שמאי/שמאי 

 יועץ/אחר)פרט(

עיקר  xxxx-yyyyבין השנים 

עיסוקו 

של 

הגוף/ 

 הארגון

כמות 

השמאים 

שהיו תחת 

  פיקוחו 

פיקוח חיצוני 

 על השמאי/לא 

שם+ אנשי קשר: 

משפחה, תפקיד, 

 טלפונים 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

מס

 "ד

הגוף/ארגון בו עבד 

היועץ המוצע 

בתחום  כשמאי

 הרכב

 )לרבות ענבל(

: תפקיד

שמאי/שמ

אי 

יועץ/אחר)פ

 רט(

בין השנים 

xxxx-yyyy 

שם+ אנשי קשר:  סוגי הרכבים ומהות התפקיד

 משפחה, תפקיד, טלפונים 

1      

2      

3      

4      
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 בעל ניסיון מקצועי מוכח במתן חוות דעת לכלי רכב מכל הסוגים :היועץ  .8

 דו"חות אובדן מוחלט לעיונכם. 4מצ"ב  -(total loss)דוח שמאי בתחום אובדן מוחלט  .8.1

 דו"חות לעיונכם. 4מצ"ב  -דוח שמאי בתחום צדדי ג'  .8.2

 חוו"ד לעיונכם.  4מצ"ב  -הגשת חוו"ד לבתי משפט  .8.3

( לאמות המידה וגם ישמשו לצורך התרשמות 4) 4.3.2דו"חות השמאי שיוגשו יהיו גם דו"חות השמאי לבדיקה לפי סעיף 

 כללית אם במהלך בדיקת ההצעה ואם במהלך הראיון.

 -השנים שקדמו לפרסום הזמנה זו 5 מנו, במהלךמשרד התחבורה ורישיון זה לא נשלל מ תוקףבשיון יבעל ר היועץ המוצע .9

  מצ"ב רישיון בתוקף לעיונכם.

  מצ"ב אישור חברות באיגוד השמאים לעיונכם. -חבר באיגוד השמאיםהיועץ המוצע  .10

 היועץ המוצע הינו המציע ו/או מבעלי ו/או שותף שווה במציע. .11

 בכל תחום ולצרף את הדו"חות עצמם להצעה. בעלות הנזק הגבוהה ביותר *יש לפרט את  הדו"חות 

 הנ"ל.  ות **ניתן לצרף טבלה נוספת לפי הצורך, נוסף על האמור בטבל

ידוע לי  כי ניקוד איכות בגין המלצות יינתן לשיקול דעת המזמינה בלבד וכי ענבל ו/או מי מטעמה רשאית לפנות לכל איש  .12

אם הוא צויין  כקשר בתצהיר זה ו/או לכל אדם ו/או גוף הקשור במי קשר ו/או לכל גוף או גורם, ככל שיראה לה, בין 

 מהפרויקטים שצויינו ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר, ככל שיראה לה.

עם על בסיס מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות  אףהזכות לנקד סעיף זה  ידוע לי כי למזמינה שמורה .13

 .1993 –"ג התשנות חוק חובת המכרזים לתקנ 22והכל בכפוף לתקנה  המציע

 
 :החתום על באתי ולראיה

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני 
שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר מורשה חתימה מטעם המציע _________, 

 את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות –4א'נספח 

 

 המבוקשים השירותים ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים כל לגבי ,זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני

 הקשורים והפסיקה החוק הוראות אחר ,זה ובכלל ,דין כל בהוראות האמור אחר ההזמנה, ובמסמכי בהסכם כמפורט

 חדשים חוקים לרבות ,לעת מעת שישונו כפי או/ו זה להליך המצורף הסכם חתימת בעת קיימים שהם כפי ,עובדים בהעסקת

 .המוארכת ההתקשרות תקופת ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו
 

 :החתום על באתי ולראיה

 

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 ענייניםשמירה על סודיות  והיעדר ניגוד ל התחייבות -  5נספח א'
 

   מטעם חתימה מורשה ,ת.ז:________________ שם:__________________ הח"מ אני

 בשם בזאת מתחייב "המציע"( – )להלן ח.פ/ע.מ_______________ ________________________

 על ישמרו בעקיפין, או במישרין  המבוקשים, השירותים ביצוע לצורך ידו על שיועסקו מי כל כי המציע

 ניגוד של במצב להימצא לא מתחייבים וכן זאת, התקשרות במסגרת אליהם שיגיע מידע לכל בנוגע סודיות

 – להלן המפורטות החובות כל את ולקיים ,וסדימ או אישי עניינים

 ממתן בעקיפין ו/או במישרין הנובע אוו/ הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 השירותים.

 פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .2

 שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל, לאמור

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור בהתאם

 וללא מכן לאחר אוו/ ההתקשרות תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .3

 או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא בעקיפין, יןוב במישרין בין ,זמן הגבלת

 המבוקשים. השירותים ביצוע במסגרת לידי שהגיע דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר כל או מידע כל גוף

 התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .4

 מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה תלרבו זה,

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,

 של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי אוו/ משנה קבלני אוו/ עובדי לידיעת להביא .5

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת

 ,ועניין סוג מכל תוצאה אוו/ הוצאה אוו/ פגיעה אוו/ נזק לכל דין כל פי על המזמינה כלפי אחראי להיות .6
 בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד ו/או מטעמכם למי אוו/ לכם ייגרמו אשר

  אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם בין ,האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם

 אוו/ מכם שקיבלתי חפץ אוו/ אחר אוו/ כתוב חומר כל ,לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .7

 לידי או לחזקתי שהגיע ,עקיף או ישיר באופן עמכם, מההתקשרות כתוצאה אליי שהגיע ו/או לכם השייך

 ענבל. עבור שהכנתי חומר או ירותיםהש מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי אוו/ השירותים מתן עקב

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו

 זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .8

 ניגוד של במצב בעקיפין, או יןבמישר להימצא, עשוי אני שבעטיו או מזמינהל השירותים מתן שמכוח או
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 אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים,

 או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו

 הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות מניות,ה בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי גוף

 בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם וכן

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים

 מילוי בין בו לעמוד שויע שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון .9

 או קרובי של עניין או שלי אחר מקצועי עניין לבין מזמינה,ל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של עניין

 הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .10

 בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות מזמינהל תהיה לותיכם,לפעי הקשור ו/או ברשותכם

 זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל. הסודיות חובת הפרת

 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים לאחר מסירתו לרבות
1981. 

 נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .11

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי למעט

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .12

 זה. התחייבות

 על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע יכד זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .13

 ההסכם. לרבות הסכם או דין כל פי

 

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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  תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות –6נספח א'
 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי

 

אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 ן:בזאת כדלקמלומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

אני  הנני נותן/נת תצהירי זה בשם ________________  המבקש להתקשר עם ענבל חברה לביטוח בע"מ. .1
 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם גוף זה.

ב לחוק עסקאות גופים 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .2
"החוק"(. אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי הם  –)להלן  1976–ציבוריים, התשל"ו

 ברורים לי.
 (את המיותר יש למחוק) –היר כי הנני מצ .3

( לא ב לחוק2עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, הספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  3.1
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעברה לאחר 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 (.31.10.2002יום 

לחילופין או  

 

הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה  ב לחוק(2אליו )כהגדרתם בסעיף  ספק ובעל זיקהה 3.2
 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

(, אולם במועד ההתקשרות חלפה 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי 
 אחרונה.שנה לפחות ממועד ההרשעה ה

 
 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 אישור
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אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה

 

 בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי – 7נספח א'

 

תהיה  וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי
בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד מסחרי ו/או למעט המופיע חשופה לעיון של יתר המציעים, זאת 

 פירוט חלק מההצעה כסוד מסחריאני מודע כי מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, 
 .הצורךבהצעה של מציע אחר במידת תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון 

ף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, השיקול האם מידע מסויים יוצג או לא כלפי כל מציע אני מצהיר כי על א
 אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

 )יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם(

 

 בהצעתנו לחיסיון המבוקשנימוק הנימ שם המסמך

  

  

  

  

  

 

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ
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______________ 

 חותמת+  חתימה

 

 

 

 התחייבות לעבודה עם תוכנות בעלות רישוי כדין – 8נספח א'
 

ומר/גב' אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, 

מורשה חתימה  ___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________,

ב__________________________ )שם החברה/ארגון/עוסק מורשה(, מס' ח.פ./ע.מ. ___________ )להלן: 

לעונשים הקבועים בחוק אם  יםצפוי/ /נהיהלהצהיר את האמת וכי אהיה /נוכי עלי /נולאחר שהוזהרתי "( המציע"

, 09/2015ים המבוקשים במסגרת הליך מס' כי לצורך מתן השירותבזאת בכתב  יםכן, מצהיר/ /נעשהלא אעשה

 ובכלל, משתמש המציע בתוכנות בעלות רישיון שימוש כדין, ובהן בלבד. 

 

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ

______________ 

 חותמת+  חתימה
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 המפרט הטכני - 1נספח 

 

 :כללי .1

 מקום בכל מהאמור לגרוע מבלימהספק לענבל במהלך תקופת ההתקשרות. מסמך זה מגדיר את הדרישות  .1.1

היות מסוגל ל ספקה ועלאמור במסמך זה כ הינם מבוקשיםה השירותים, הסכםב לרבות, המכרז במסמכי אחר

 "(.המבוקשים השירותים" או/ו" השירותים: "להלן) מצטבר באופןלספק את כולם 

אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו, והשירותים המבוקשים יינתנו  ענבללמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .1.2

 ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.בהתאם לצרכיה 

ותים מתחייב לקיים את כל החוקים, התקנות, התקנים והוראות השעה הקשורים לביצוע השיר הספק .1.3

מכרז על נספחיו, להחזיק בכלל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין והכל למשך כלל המבוקשים המפורטים ב

 תקופת ההתקשרות.

 הגדרת התפקיד .2

 ודל בקרים.מתן שרותי ייעוץ בתחום הרכב בתביעות מבוטח ,צדי ג' שיבוב ומ .2.1

 בין היתר את המטלות הבאות: יבצעהרכב ובמסגרת תפקידו שירותי ייעוץ ובקרה בתחום  הספק ייתן .2.2

 הרכב.בתחום  םבקרה על דו"חות שמאי .2.2.1

 ביצוע פרויקטים רוחביים מיוחדים. .2.2.2

  וכו'.מתן חוות דעת לבית המשפט לרבות דו"חות נגדיים לצדדי ג'  .2.2.3

 בתיקי קסקו: .2.2.4

 .₪ 25,000סכום בקרת שמאות בתיקים מעל  .2.2.4.1

 .₪ 15,000מעל   ורכבי משימה בקרת שמאים בתיקי נזקי קרקלים .2.2.4.2

 .בדיקת דוחות שמאי הקרן עפ"י דרישת רפרנט .2.2.4.3

 .לפני אישור ליחידה (total loss) אובדן מוחלטבדיקה ואישור תיקי  .2.2.4.4

 .גישור בין שמאי ומוסך במקרים של מחלוקת בזמן תיקון .2.2.4.5

 .נחיצות החלפת חלפיםביקורים במוסכים לפי הצורך בדיקת  .2.2.4.6
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 .בדיקת יישום הסכמים .2.2.4.7

 .הערכת שווי כלים תפעוליים לחיתום .2.2.4.8

 .ייעוץ כללי בנושאים שונים  )מיגון ירי,חלפים מיוחדים ועוד..( .2.2.4.9

לעיתים יידרש השמאי היועץ לתגבר את מערך הבקרים היושב בענבל.  -תגבור מודל בקרים .2.2.4.10

 מובהר כי מדובר במקרים מיוחדים בלבד. 

 ושיבוב צדדי ג'בתיקי  .2.2.5

 ועוד. ימי עמידה ,אובדן כלליירידת ערך, גובה נזק, -בעניינים הבאיםייעוץ על פי בקשת רפרנט  .2.2.5.1

 בדיקת רכב צד ג' )פיסית(. .2.2.5.2

שיבצע מובהר כי הרשימה המופיעה תחת סעיף זה אינה מהווה רשימה סגורה ו/או ממצה של כל המשימות  .2.3

 במהלך תקופת ההתקשרות, וכי משימות אלו מטבען עשויות להשתנות מעת לעת. הספק

ברכבים הנתמכים במערכת ענבל עבור  במודל זהלאכיפת השימוש יפעל ישתמש והשמאי  -מודל עבודה חדש .2.4

 : ובמודל ישן ברכבים שאינם נתמכים במערכת ענבל המודל החדש

 המוסך יזין למערכת הממוחשבת את העבודות והחלפים הנדרשים לתיקון הרכב בצירוף תמונות הנזק.  .2.4.1

 הצעת תיקון המוסך טרם תיקון הרכב.   בקר ענבל ו/או השמאי יאשרו במערכת הממוחשבת את .2.4.2

 הקיים כיום  מודל העבודה .2.4.3

 עם הגעת הרכב לתיקון במוסך , ימתין המוסך להגעת שמאי מטעם ענבל. .2.4.4

 חר בדיקת השמאי ואישורו בלבד, יחל התיקון של הרכב. לא  .2.4.5

 לאחר סיום התיקון תועבר החשבונית לשמאי לשם הוצאת דוח שמאי . .2.4.6

במערכת הממוחשבת משולבת מערכת אוכפת שעתונים וחלפים. המערכת  המערכת הממוחשבת .2.4.7

ך מזין מאפשרת בחירת מק"טים מתאימים או שימוש במסך תמונות לחלקי הרכב מהמערכת. המוס

מק"טים של חלפים מקוריים בלבד ועל בסיסם תחזיר המערכת חלפים תחליפיים מתאימים ושעתונים. 

 המערכת מציגה חלפים מקוריים וחלפים תחליפיים )במידה ויש(. 

 המבוקשים מתן השירותים .3

למעט  ,הספקהשירותים המבוקשים יינתנו ממשרדו של ייעוץ בפריסה כלל ארצית. השירותי  ייתן את הספק

בהתאם למס' השעות הנדרש וזאת בתיאום מראש עם  הכל במשרדי ענבל, פגישת ייעוץ שתיערך אחת לשבועיים

מובהר כי תדירות הפגישות הנערכות במשרדי ענבל עשויה  הרפרנט/ים שמונה/ו לתביעה או לפרויקט הספציפי.

תקופות מסוימות, לפי דרישת הרפרנט להשתנות לפי צרכיה, וכי הספק יידרש להגיע למשרדי ענבל אחת לשבוע ב

 המטפל. 

 דרישות בשעת חירום .4

בהינתן מצב חירום על המציע להיות זמין לביצוע השירותים המבוקשים תחת פרק זה, לפי העניין, בתוך פרקי  .4.1

זמן שייקצבו על ידי המזמינה לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי אלא אם נאמר אחרת ביצוע הערכת 

שעות. במקרים בהם עקב האירוע אין גישה ולא ניתן להגיע פיזית למקום  3במצב חירום ייעשה תוך נזקים 

שעות מהרגע  3יש לעדכן את הרפרנט בענבל כי קיימת בעיית נגישות למקום האירוע ולהגיע תוך  האירוע,

 שמתאפשרת גישה למקום האירוע.  
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 אין. בלבד ידה על ותבוצע בלבד המזמינה בשיקול הינה חירום בשעת שירות על ההכרזהלמען הסר ספק,  .4.2

 המזמינה חיוב משום חירום צו הוכרז כי, שבדין מקום כל לרבות, אחר מקום בכל או/ו התקשורת בכלי באמור

 .זה בעניין טענה כל על מוחלט וויתור מוותר מציעהו

 שימוש במומחים .5

 לא יורשה לעשות שימוש במומחים מטעמו. השמאי .5.1

ככל שיידרש מומחה, על השמאי להודיע לענבל על דרישה זו בכתב, בדבר סוג המומחה והסיבה בגינה נדרש  .5.2

 מומחה וענבל תיתן הוראות בעניין זה לשמאי, בכתב. 

לעניין התמחות מיוחדת בתחום  מומחים למנות צורךה עולה בו מתחייב לעדכן את ענבל בכל מקרה השמאי  .5.3

מהנדס, יעוץ בתחומי מומחיות שונים  וכו' )להלן: "מומחה מיוחד"(. מינוי מומחה הנזק כגון: חוקר שריפות, 

 העסקתזהות המומחה, הן לעניין  לעניין הן ,באמצעות ענבל ומומחים מטעמה רקייעשה  מיוחד כאמור

  .המיוחד למומחה שישולם הטרחה שכר גובה לעניין והןהמיוחד  המומחה

 ייעשה )להלן: "המומחה הנוסף"( האחריות או/ו הנזק הערכת לצורך נוסף למומחה יזדקק השמאיו במידה .5.4

 באמצעות ענבל.  רק הדבר

על אף האמור לעיל, לענבל שמורה הזכות, במקרים חריגים במיוחד, ובהוראה כתובה וחתומה בידי ראש אגף  .5.5

 תביעות רכב ורכוש בענבל, להורות לשמאי להעסיק מומחה מטעמו. 

  – מחשוביות דרישות .6

 יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל תקופת ההתקשרות בפועל את מערכות המחשוב כמפורט להלן: הספק

 זיכרון פנימי; GB 4 ומעלה עם מינימום  4דגם פנטיום  PCמחשב  .6.1

  sp1.כולל   WIN7 32/64 BIT מערכת הפעלה  .6.2

 .Internet Explorer 11דפדפן אינטרנט:  .6.3

 תוכנת אנטי וירוס מותקנת והמעודכנת באופן שוטף; .6.4

מול אתר האינטרנט  Pop-Upולאפשר  ActiveX, JAVA, juniper , CheckPoint Clientאפשרות להרצת  .6.5

 והמערכת של ענבל;

חיבור למערכת המחשוב של ענבל באחת משתי האופציות הבאות, וזאת על פי הנחיות ענבל בלבד, על פי שיקול  .6.6

 דעתה הבלעדי, ובכפוף לצרכיה:

 .MB 10/1 חיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי של  .6.7

אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התקנת תוכנות השתלטות דרך האינטרנט, הכל על פי הנחיות המזמינה,  .6.8

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות לצורך עבודה עם המערכת הממוחשבת, לרבות חומרה,  .6.9

 ונות למערכת הפעלה, אנטי וירוס, סורק ותקשורת שוטפת לספקים )בזק וכו'( יהיו על חשבון הספק בלבד.רישי

ענבל רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש לצורך מתן השירותים, להורות לספק, לשנות  .6.10

במערכת הממוחשבת ו/או לעדכן את מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת שתהיינה תואמות שדרוגים 

 )כהגדרתה להלן(, במידה שיהיו. שינוי ו/או עדכון כאמור ייעשה על חשבון הספק בלבד.
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כי ענבל רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש להורות לספק, שקשרי העבודה השוטפים  .6.11

ממוחשבת"(, עמה יתבצעו באמצעות מערכת מידע ממוחשבת שתסופק על ידי ענבל )להלן: "המערכת ה

 שתאפשר בין היתר, בכפוף להחלטת ענבל את הדברים הבאים: 

 קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים להם התחייב הספק.  .6.11.1

 הזנת בקשות, הערכות סיכון, וכל עדכון שוטף אחר הנדרש במהלך ביצוע השירותים המבוקשים. .6.11.2

 התאם לדרישות ענבל .סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, ב .6.11.3

 עם הגשת הצעתי אני מתחייב לספק את כלל השירותים כאמור בנספח זה:

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז

 
 

 אמנת שרות – 2נספח 

 כללי .1

בקרן הפנימית ורכוש  תביעות רכב ףאגל והשירות שינתנו , להסדיר את נהלי העבודהאמנת שירות זומטרת  .1.1

 הפנימית"הקרן ו/או  "ענבל"לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ  )להלן: 

אשר ייבחר במסגרת ההליך לקבלת הצעות למתן שירותי  השמאי היועץ( עם "הקרן"/או ו" הממשלה לביטוחי

 (."השמאי היועץ"להלן: רכב שמספרו    שמאות

 כלפי ענבל.  השמאי היועץמסמך זה מהווה את אמנת השירות המינימאלית לה מחויב  .1.2

אמנת השירות היא כלי בידי ענבל, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, לתחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח  .1.3

 לקיום תנאי המכרז. שמאי היועץעל ה

 יהיה מחויב לאמנת שירות זו במלואה.  השמאי היועץ .1.4

לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות  בנספח זה,  השמאי היועץבמידה ו –פיצויים מוסכמים  .1.5

 מוסכם כי האמור במסמך זה יחול, בנוסף על כל סעד ו/או עילה העומדת לענבל מכח כל דין.

טיפול בנזקי רכבי ב השמאי היועץ. הנוהל אינו ממצה את חובות לשמאיויישלח  נוהל עבודה זה יעודכן מעת לעת .1.6

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בהתאם להוראות כל דין ונוהג הממשלה במסגרת מתן  השירותים עבור 

 השמאי היועץ. םשצורף להליך, ואינו בא לגרוע מה שמאותובהתאם להוראות ההליך והחוזה למתן שרותי 

מכרז וההסכם על הג ויתר הוראות הראות כל דין ונונדרש למלא בקפדנות אחר הוראותיו, כמו גם אחר הו

 נספחיהם. 

 זו ובאמנה הטכני במפרט המכרז, במסמכי כאמור המבוקשים השירותים אספקת .2

לאמנת שירות זו ובכלל האמור  3בטבלה כאמור בסעיף נים מחוייב לעמוד בזמני האספקה המצוי השמאי היועץ .2.1

 לשינוי.באמנת שירות זו, מסגרת הזמנים הינה קשיחה ובלתי ניתנת 

השמאי היועץ מחויב לספק את השירותים המבוקשים במלואם ברמה הגבוהה ביותר ולעמוד בכלל הנדרש, ללא  .2.2

 יוצא דופן וזאת עד לשביעות רצונה המלאה של המזמינה.
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 אמצעי בכל או/ו טלפונית או/ו בכתב או מי מטעמה  , מענבל  הנזק בדיקת  הזמנת יקבל  את  השמאי היועץ .2.3

 .ענבל ידי על וחלטשי כפי, אחר

 בדיקת בשל לא יקבל הזמנת עבודה אשר קיים לגביה ניגוד עניינים לרבות חשש לניגוד עניינים השמאי היועץ .2.4

מבלי לקבל את אישור הרפרנט המטפל בענבל מראש  ,אחרת סיבה מכל או אחרת ביטוח חברת עבור ידו על הנזק

 ובכתב. 

  -שירות אמנת .3

 ומענה סוג הבדיקה, אזור .3.1

 

 

 נדרש מענה  אזור  בדיקה סוג מס"ד

 בדיקה – קסקו 1

  פיזית

באזור 

מרכז / 

שרון  / 

אשקלון 

 /דרום   

, השמאי היועץ 12:00והזמנת העבודה תתבצע עד השעה במידה 

שעות ממועד ביצוע ההזמנה. במידה והזמנת  3 תוךיבדוק את הנזק 

הנזק השמאי היועץ יבדוק את  12:00העבודה תתבצע לאחר השעה 

 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. 22תוך 

 בדיקה – קסקו 2

 פיזית

באזור 

צפון 

)חיפה 

 וצפונה(  

, השמאי היועץ 12:00והזמנת העבודה תתבצע עד השעה במידה 

שעות ממועד ביצוע ההזמנה. במידה והזמנת  4 תוךיבדוק את הנזק 

השמאי היועץ יבדוק את הנזק  12:00העבודה תתבצע לאחר השעה 

 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. 22תוך 

 בדיקה – קסקו 3

 פיזית

, השמאי 11:00העבודה תתבצע עד השעה  והנזק  באילת    במידה  באילת 

שעות ממועד ביצוע ההזמנה. במידה  12 תוךהיועץ יבדוק את הנזק 

השמאי היועץ יבדוק  11:00והזמנת העבודה תתבצע לאחר השעה 

 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.  24את הנזק תוך 

 בדיקת -קסקו 4

  דוחות

כל 

 האזורים

 ימי עבודה מיום שליחת דוח שמאי / בקשת הרפרנט . 7

 –ושיבוב  צ"ג 5

  דוחות בדיקת

כל 

 האזורים

 ימי עבודה מיום בקשת הרפרנט . 4

 –ושיבוב צ"ג 6

 של פיסית בדיקה

  צ"ג רכב

 כל

 האזורים

 ימי עבודה מיום בקשת הרפרנט . 4

 שליחת דוא"ל מענבל ו/או מי מטעמה לשמאי ו/או מי מטעמו הינה השעה המצוינת לצרכי הזמנת עבודה.  .3.2
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 טלפונית זמינות .4

באמצעות מזכירה  08:00-17:00בין השעות  עבודה לענבל בכל יוםובדוא"ל יהיה זמין טלפונית  השמאי היועץ .4.1

 מטעמו או באמצעותו אישית. 

דקות מקבלת השיחה, במידה ולא נתקבל מענה לנציג  90על השמאי היועץ לחזור טלפונית לנציג ענבל בתוך  .4.2

 ענבל.

ימי עבודה: לענבל תעמוד הזכות למסור העבודה לאחר בתקופה זו או לדרוש  3 -הודעה על אי זמינות של יותר מ .4.3

ועץ חלופי לשמאי היועץ שיעמוד בכלל דרישות המכרז וכלל דרישותיה והשמאי היועץ יציג שמאי יועץ שמאי י

חלופי. אישור זהות השמאי היועץ החלופי נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל ואין בכך משום שחרור השמאי 

 היועץ מכלל התחייבויותיו כלפי ענבל. 

ימי  7 -עסקים: לא יינתן אישור לאי זמינות השמאי היועץ ליותר מימי  7 -הודעה על אי זמינות של יותר מ .4.4

עסקים, אלא מסיבות רפואיות ובכל מקרה לענבל תעמוד הזכות למסור העבודה לאחר בתקופה זו או ליתן 

הוראות לשמאי היועץ בדבר הודעה זו או לבטל ההסכם מידית עם מתן הודעה שכזו והכל לפי שיקול דעתה 

 נסיבות העניין. הבלעדי, צרכיה ו

 ענבל אישרה בכתב את אי תחולת הגבייה בעניין זה מכל סיבה אחרת.  .4.5

 חירום בשעת דרישות .5

בהינתן מצב חירום על השמאי היועץ להיות זמין לביצוע השירותים המבוקשים במפרט הטכני ונספח זה זה,  .5.1

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

חירום ייעשה מובהר כי אלא אם נאמר אחרת ביצוע הערכת הנזקים כאמור בטבלה במצב  -הוכרז מצב חירום .5.2

 שעות. 3שעות וכלל המועדים האמורים בכותרת "מענה נדרש" שבטבלה יבוצעו בתוך  3תוך 

השמאי היועץ יעדכן את הרפרנט  במקרים בהם עקב האירוע אין גישה ולא ניתן להגיע פיזית למקום האירוע, .5.3

 גישה למקום האירוע.   שעות מהרגע שמתאפשרת 3בענבל כי קיימת בעיית נגישות למקום האירוע ויגיע תוך 

. בלבד ידה על ותבוצע בלבד דעתה של ענבל בשיקול הינה חירום בשעת שירות על ההכרזהלמען הסר ספק,  .5.4

ענבל  חיוב משום חירום צו הוכרז כי, שבדין מקום כל לרבות, אחר מקום בכל או/ו התקשורת בכלי באמור אין

 .זה בעניין טענה כל על מוחלט וויתור מוותר מציעהו

 הטכני במפרט לנדרש מעבר נוספות, עבודה לפגישות זמינות .6

השמאי היועץ יהיה זמין להגעה לענבל לפי צרכיה ודרישותיה, כך בין היתר לעיתים נדרש השמאי היועץ, ליתן  .6.1

 חוו"ד שונות, להשתתף בפגישות עבודה, לבצע גיבוי בעבודה מתוך ענבל וכו'. 

 עבודה לפחות, בטרם תזמנו למשרדיה והשמאי היועץ יערך בהתאם.ימי  4ענבל תעדכן את השמאי היועץ  .6.2

 ארצית ופריסה לעבודה זמינות .7

השירותים המבוקשים יינתנו ממשרדו של . מלאה ייעוץ בפריסה כלל ארציתהשירותי  ייתן את השמאי היועץ .7.1

עות הנדרש בהתאם למס' הש הכל במשרדי ענבל, , למעט פגישת ייעוץ שתיערך אחת לשבועייםהשמאי היועץ

מובהר כי תדירות הפגישות  וזאת בתיאום מראש עם הרפרנט/ים שמונה/ו לתביעה או לפרויקט הספציפי.
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הנערכות במשרדי ענבל עשויה להשתנות לפי צרכיה, וכי השמאי היועץ יידרש להגיע למשרדי ענבל אחת לשבוע 

 בתקופות מסוימות, לפי דרישת הרפרנט המטפל. 

 בעו בין השמאי היועץ לבין ענבל ויכול שישתנו מעת לעת. ימי ההגעה הקבועים יק .7.2

 נוספים תנאים .8

ל סיבה שהיא וללא מתן , מכםלתת שירותימ השמאי היועץעובד מעובדי שמורה הזכות לפסול  אתה לענבל .8.1

 די. השמאי היועץ יחליפו בעובד אחר מטעמו באופן מיי, ושמאיל הסברים

לעבוד על פי נהלי העבודה הנהוגים  ענבלאו כל גורם אחר מטעמו, המגיעים לאתר  השמאי היועץעל עובדי  .8.2

 בענבל.

 בגין הפרות לפי האמור בנספח זה ובמכרז על נספחיו תהא לענבל האפשרות לבציע חילוט ערבות הביצוע.  .8.3

 

 :לפחות ,זה בנספח כאמור השירותים כלל את לספקו זה בנספח האמור לכלל מתחייב אני הצעתי הגשת עם

    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
 המציע

 חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז



 
 
 

 

 
  

 הסכם התקשרות
 שנערך ונחתם ביום ___ בחודש ___ בשנה ___

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 70100נתב"ג   

  "ענבל"()להלן:  

 מצד אחד; 

 ________________שם הספק:  ל ב י ן :

 ח.פ./ע.מ: ________________  

       :כתובת 

 (, "שמאי יועץ""שמאי"ה)להלן:  

 מצד שני;                                                                                                                            

  
 (, "השמאי היועץ""שמאי"ה)להלן: 

                                                                                                                  
 מצד שני;

  

 

 –)להלן  23/2015וענבל, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה פרסמה מכרז שמספרו  והואיל
 "ההליך", "המכרז"(;

 
 השירותים המבוקשים;למתן במסגרת ההליך הגיש הצעה  והשמאי והואיל

 
על סמך התנאים ואמות המידה  , בחרה בהצעה שהגיש השמאי בהליך כהצעה הזוכה,וענבל והואיל

הקבועים במסמכי ההזמנה, והשמאי מקבל על עצמו לבצע באופן מלא את השירותים המבוקשים 
 ;כקבלן עצמאיהמפורטים בהסכם זה 

 
ניסיון בביצוע הפעולות  במתן השירותים המבוקשים, לרבותמצהיר כי הוא בעל ניסיון רב  השמאי והואיל

 ובהסכם זה; מסמכי ההליךהמפורטות ב
 

מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות וכל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע ומילוי כל  שמאיוה והואיל
 ענבל וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;זה בהיקף הנדרש על ידי  הסכםהתחייבויותיו על פי 

  
השירותים  למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 המבוקשים כמפורט בהסכם זה.
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1
 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמבוא ל 1.1



 
 
 

 

 
  

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

 זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הסכם" הכוונה להסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה 1.3

  הנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם: 1.4

 ;על כלל נספחיומסמכי ההזמנה להגשת הצעות  – 'א נספח .1.4.1

  אישור בדבר קיום ביטוחים; –  'ב נספח .1.4.2

 המפרט הטכני; – 1נספח  .1.4.3

 אמנת השירות; – 2נספח  .1.4.4

 ערבות הביצוע; -3נספח  .1.4.5

 הגדרות .2

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות המוקנים להם במסמכי ההזמנה, ובנוסף יהיו 
 הפירוש הבא:למונחים הבאים 

  "וועדת המכרזים ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מי שימונה מטעמם; –"ענבל 

 "ועדת המכרזים של ענבל; -"וועדת המכרזים 

  ( על נספחיו23/2015מכרז פומבי לקבלת הצעות לבחירת שמאי יועץ בתחום הרכב )הליך מס'  –״ההליך״; 

 "שמאי שהגיש הצעה במסגרת ההליך וקיבל הודעת זכייה מענבל; – "השמאי 

  להסכם זה שלהלן. 8בסעיף  כהגדרתם –״השירותים המבוקשים״ 

 גב' שירי מרזל, סמנכ"לית ביטוח  – ו/או "האחראי על ההתקשרות" ״אחראי מטעם ענבל על ביצוע ההסכם״ה
 כך; מטעמה לשם שימונה מי כל בענבל או

  "הארכות, אם תהיינה לרבותלהסכם זה  5התקופה המפורטת בסעיף  –"תקופת ההסכם; 

 "הסכם זה על כלל נספחיו; -"הסכם", "הסכם זה 

 מהות ההתקשרות .3

בתחום הרכב כאמור  ייעוץ שמאות שירותי קבלת לצורך, בלעדי לא באופן, השמאי עם בזאת מתקשרת ענבל 3.1
 בהזמנה להציע הצעות על נספחיה.

השירותים  את מהשמאי להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 3.2
 . מסוים בהיקף או/ו בכלל המבוקשים

 וזאת גם משמאים נוספים שירותים לקבל הזכות את לעצמה שומרת ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 3.3
 כלול אינו תחומו אם או רגישותו, התיק מורכבות או מיוחדת מומחיות עקב מיוחדים או חריגים במקרים

 .אחר ראוי טעם מכל או במסמכי המכרז

 דעתה שיקול לפי ענבל רשאית, ההליך במסגרת שפורטו לתחומיםנוסף  תחוםמקרה שבו יתווסף  בכל 3.4
 מצוי והוא מהשמאים נותני השירותים המבוקשים לענבל מי"י ע יטופל זה תחום גם כי לקבוע, הבלעדי
 שפורטו מהתחומים תחום יגרע שבו מקרה בכל, הבלעדי דעתה שיקול לפי ענבל רשאית כן. מומחיותם בתחום
 , תיקים מתחומים דומים.לשמאים נותני השירותים המבוקשים לענבל להקצות, בהליך

 לפי, אחר שמאי לטיפול ולהעבירו, השמאי מידי להוציאו , רשאית  ענבל, בתיק או עניין הטיפול במהלך 3.5
או העניין  התיק שהעברת סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול
 ראוי טעם מכל או, עניינו רגישות מורכבותו או או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין  חיונית

 שלה רצון שביעות אי קיימת בו במקרה, כאמור השמאי או עניין מידי תיק. כן רשאית ענבל  להוציא אחר
 רצון שביעות חוסר/או או העניין ו התיק ניהול לאופן קשור/או ו מקצועיותו זה ובכלל מניהולו ע"י השמאי

 .השירותים המבוקשים בתיק או בעניין מתן איכות/או ו בתיק מטיפולו

 פי-ועל ענבל לצרכי בהתאם תעשה שעות או אי אילו עניינים המנויים במפרט הטכני הקצאת על ההחלטה 3.6
, רגישותם, היקפם, התיקים לסוג בהתאם, היתרונות מירב את לה להעניק במטרה, הבלעדי דעתה שיקול
 לאיכות לעת מעת ענבל הערכת פי על, בהם לטיפול השמאי של התאמתו ומידת מיוחדים מומחיות תחומי

ענבל, , בין היתר, מקצועיותו, איכות טיפולו בתיקים, עבודתו מול השמאיע"י  השירותים המבוקשים מתן
 .ושביעות רצונה מהאיכות הכוללת של מתן השירותים המבוקשים

ייקבע בהתאם לצרכיה ושיקוליה  כלוה מסויים השעות ו/או ענייןמתחייבת למספר  אינהידוע כי ענבל  לשמאי 3.7
 . במפרט הטכני ובמסמכי המכרז על נספחיובלבד, בהתאם לתחומים השונים המפורטים 



 
 
 

 

 
  

על ידי ענבל אם  הצורך שיעלה ככל, שמאים אחר/י למשרד לפנות הזכות שמורה ענבללידוע כי  לשמאי 3.8
השירותים  למתן/ם עמו להתקשר מנת על וזאת, נוספים יועציםבהגדלת היקף העבודה בענבל הדורש 

 . המבוקשים

 והכל כלשהוא עבודה להיקף/או ו שיועברו לשמאי תיקים להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי יובהר 3.9
 .וצרכיה הבלעדי דעתה שיקול פי על ייקבע

גם לאחר סיום ההליך  והכל בכפוף  השמאים היועציםאף שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את רשימת  ענבל 3.10
לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי. במקרים אלו הפניה תתבצע אך ורק  למציעים שעמדו בתנאי הסף ותהיה 
לפי סדר ניקודם מהגבוה לנמוך למעט במקרים מיוחדים באם יהיה צורך בתנאי מיוחד דוגמת תנאי גיאוגרפי 

  או תנאי חדש מתבקש אחר.  ייחודי לאותו תחום

 מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן: שמאיה .4

"היתרים"( אצל גופים  –רישומים )יכונו להלן האישורים, והסמכות, השיונות, הירהכל ההיתרים,  4.1
נתקבלו ו/או נעשו  השמאיזה על ידי  הסכםהנדרשים לצורך חתימת או אחרים ממשלתיים או ציבוריים 

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

קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה ונספחיו והוא  כי 4.2
בצורה  מבין ומסכים להם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה

 ישות ענבל.מעולה ובהתאם לכלל דר

כאמור במפרט הטכני ובאמנת השירות ובהתאם לכל הנחיה אחרת הקיימת בהתאם להנחיות העבודה  לפעול 4.3
 בענבל. 

כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים, והוא מתחייב  4.4
 לבצעם ברמה של מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה. 

מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים המבוקשים וא כי ה 4.5
 ולהעביר לענבל כל חומר הקשור למתן השירותים המבוקשים.

, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות זה הסכם על חתימתה טרםלענבל,  להעביר 4.6
וכן אישור כדין בדבר ניכוי מס  1976 –שבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ח

במקור. בהעדר אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגיע להם כחוק 
 מהתמורה הנ"ל.

ל על פי כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה, בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת, להתקשרותו עם ענב 4.7
 הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו.

כיום במצב של  ים/אינם נמצאואינ ו/או כל עובד אחר מטעמו ו/או השותפים השמאים במשרדהוא ו/או  כי 4.8
במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם  מטעמומי  אוניגוד עניינים או חשש לכך וכי לא יעמיד את עצמו 

הסכם זה וימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם  ביצוע התחייבויותיו נשוא
 ו בתצהיר המצורף כחלק מההסכם. יתיובהתאם להתחייבוו כמפורט בהסכם זה  הכלזה 

להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי ענבל ו/או  4.9
 המדינה.

 כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. וידוע ל כי 4.10

לשמירת סודיות כאמור  מי מטעמו/או ו השמאילמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של  4.11
 בתצהיר המצורף כחלק מההליך.  הםבהסכם זה על נספחיו ובהתחייבויותי

בכל הנוגע לקיום הוראות הסכם זה  כפי שיתעדכנו מעת לעת, -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין  השמאי 4.12
 ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 

השירותים ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן   השמאי 4.13
 . לענבלעל פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  המבוקשים

 ההתקשרות  תקופת .5

 בתום ותסתיים ההתקשרות הסכם על ענבל מטעם החתימה מורשי חתימת ביום תחל ההתקשרות תקופת 5.1
 זה. ממועד חודשים 18

נוספת  לתקופה  ההתקשרות תקופת את להאריך,  הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף, רשאית תהיה בלבד ענבל 5.2
 לתקופת זהים בתנאים והכל נוספים סה"כ, כולם או חלקם, חודשים 42 עד של או תקופות נוספות

 "(.המוארכת ההתקשרות תקופות: "להלן) המקורית ההתקשרות



 
 
 

 

 
  

ענבל רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת ההתקשרות, וזאת באמצעות מסירת  5.3
 ימים מראש לפחות או כאמור בסעיף . 21הודעה בכתב לשמאי, 

ההסכם שנעשתה על ידי השמאי, תהיה ענבל רשאית על אף האמור בסעיף זה, במקרה של הפרה יסודית של  5.4
להביא הסכם זה לידי סיום באמצעות שליחת הודעה בכתב לשמאי המודיעה לו על סיום ההתקשרות, ובלבד 

 ימים מיום שליחת הודעה לשמאי בדבר ההפרה שביצע. 7שחלפו 

 היקף ההתקשרות .6

בחודש והספק מצהיר בזה כי על אף  שעות 80 -( בכלא יעלה בכל מקרה עלהמוערך )והיקף ההתקשרות  6.1
האמור בסעיף זה, מדובר בכמות שעות מוערכת בלבד וכי לאור העובדה שכמות השעות הינה בהתאם לצרכי 
ענבל, ענבל אינה מחויבת לכמות השעות שיאושרו בפועל אשר יכול ויהיו פחות או יותר מכמות השעות 

 המוערכת. 

שעות אלו יחולו  80 -וספת שעות. בכל מקרה על כל שעה מעבר ללענבל בלבד שמורה הזכות לאשר מראש, ת 6.2
 כלל הכללים, לרבות התמורה, החלים על שעות אלו. 

במידה שקיימת חריגה בכמות השעות החודשית המותרת ,תועבר בקשה לחריגה למנהלת האגף או למי  6.3
למען הסר ספק לא תשולם כל תמורה בגין שעות חורגות שלא  .בדיעבד ולא אלו שעותמטעמה, בטרם יתבצעו 

 אושרו מראש.

מובהר כי היקף השעות, התמורה וקיום כלל הסכם זה כפוף בין היתר לאישור תקציבי ויכול שישתנה מעת  6.4
 לעת, ע"י הודעה מצד ענבל לשמאי היועץ. 

 תמורה .7

 תמורה בגין מתן השירותים המבוקשים 7.1

)לא כולל   ₪ 170סכום של שעתית ב לשמאי תמורה , תשולםביצוע השירותים המבוקשים  בעבור .7.1.1
 )לא כולל מע"מ( לכל שעה נוספת.  ₪ 150השעות הראשונות ותמורה שעתית של  40 -מע"מ( ל

 ביצוע על התמורה בחודש החולף, יעביר השמאי לידי ענבל דיווח לתשלום חשבונית הגשת עםיחד  .7.1.2
התמורה תועבר לידי השמאי  על ידו בפועל לצורך ביצוע השירותים המבוקשים. שניתנו העבודה שעות

 לביןדווחו ש השעות מספר בין התאמה קיימתמטעם האחראית מטעם ענבל כי  רושיארק לאחר 
 . בפועל שניתנו השירותים המבוקשים של והיקפם מהותם

מתן ייעוץ שנעשה בחלק מן השעה  בעבור. בפועל עבודה דקות 60-כ תחושב עבודה שעת כי יובהר .7.1.3
 תשולם תמורה יחסית מהתעריף לשעה שנקבע.

 תמורה בגין נסיעות 7.2

  . 13.9.2להוראת החשב הכללי מס'  4.10בגין נסיעות תשולם תמורה כאמור בסעיף  .7.2.1

שעת נסיעה, החל וממנו תשולם תמורה של חצי שעה בגין כל  ן ביטול זמן במהלך נסיעה אל היעדבגי .7.2.2
 בלבד. 31 -מהק"מ ה

ים וביצע יותר מבדיקה אחת או טיפול באירוע אחד, לא תשולם תמורה כפולה הספק לאזור מסוהגיע  .7.2.3
 או עודפת בגין ביטול זמן נסיעה אלא רק לביטול זמן הנסיעה בפועל. 

 לא תשולם לספק כל תמורה.  לענבל של הספק בגין ביטול זמן נסיעות .7.2.4

, ואולם במקרים נדירים ומיוחדים עדות בבית משפטייתן שמאי יועץ לא  -תמורה בגין עדות בבית משפט 7.3
בגין עדות בבית המשפט תשולם התמורה הנקובה  ובאישור מראש ובכתב ייתכן ויידרש לכך וככל שיידרש

בהחלטת בית המשפט ובלבד, שתמורה זו לא תשולם לשמאי היועץ דרך קופת בית המשפט או בכל דרך 
 סופית גבוהה מהתמורה הנקובה בהחלטת בית המשפט.  אחרת אשר תגרום לשמאי היועץ לקבל תמורה

מובהר בזה כי ללא אישור בכתב חתום ע"י מנהלת אגף רכב בענבל, לא תשולם כל תמורה בגין האמור 
 שלעיל.  7.4 -ו 7.3בסעיפים 

מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בפרק זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת בתוכה את כלל הוצאותיו  7.4
בשל ביצוע ו/או נוספת כל תשלום או הטבה אחרת היה זכאי לקבל לא י של השמאי והשמאיהאפשריות 

וכיוצא , השירותים המבוקשים, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל
 והשמאי מוותר וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה בעניין זה. באלה

 כדין, צילום החלטת בית המשפט ואישור מס חשבונית קבלת מיום 30+  שוטף בתנאי םתשול התמורה 7.5
  ענבל. מטעם האחראית



 
 
 

 

 
  

מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע עם השמאי  7.6
 להסכמות בנוגע לאופן תשלום התמורה שיהיו שונים משיטת התשלום המפורטת לעיל.

האמור בסעיף התמורה כפוף לאישור הרפרנט המטפל בענבל לביצוע שעות העבודה / הנסיעה/ העדות/ כלל  7.7
 הגשת חוות הדעת. 

 הגדרת השירותים המבוקשים .8

  להסכם זה. 3 -ו 2, 1א', ב', השירותים המבוקשים יהיו כמשמעם וכהגדרתם בנספחים  8.1

יבצע את כלל האמור במסמכי המכרז על נספחיו בצורה הטובה והאיכותית ביותר בין היתר בהתאם  השמאי 8.2
 למפרט הטכני ומסמכי ההליך במועדים הנקובים באמנת השירות ובהסכם זה. 

כלל האמור בסעיף זה ולמען הסר ספק גם בהזמנה להציע הצעות, במפרט הטכני, באמנת השירות ובהסכם  8.3
 טובה ביותר ובכפוף להנחיות מנהלת האגף המקצועי בענבל ו/או כל מי שתמנה לצורך כך. זה, יבוצע בצורה ה

 
 ("השירותים המבוקשים")להלן וביחד: 

 

 שמאי כקבלן עצמאימעמד ה .9

, כקבלן עצמאישמאי ה יוגדר ויפעלזה  הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע בכי  את,מובהר ומוסכם בז 9.1
בין וועדת המכרזים ו/או ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או ממשלתי אחר )וביחד לוצוותו  השמאיבין ו

השירותים המבוקשים נשוא יחסי עובד ומעביד בגין ביצוע :"המדינה"(, לא מתקיימים ולא יתקיימו בעתיד 
 .הסכם זה

ו/או רשות כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף בשא יי שמאיה 9.2
ביצוע ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב 

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.השירותים המבוקשים 

מתן השירותים עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי שמאיה 9.3
ספק ם המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר ובכל התשלומיהמבוקשים 

על אף האמור . בגין כךתשלום כל בשום אופן ב תחייב המדינה לא תישא ולא תהאכי  ,מובהר ומוסכם בזה
ו/או לכל אדם אחר  שמאי ו/או לצד ג' לרבות צוותו ועובדיובתשלום כלשהו ללעיל ובמידה ותחויב המדינה 

בגין כלל הוצאותיו, לרבות אלך לא רק: הוצאות משפטיות, הוצאות  ישפה אותו השמאי שיפוי מלאר, כאמו
 )להלן: "ההחזר"(. הראשונההתשלום  עם דרישתמיד  ריבית וכל הוצאה אחרת, ללא יוצא דופן,

ו/או לקזז  לנכות מבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, הגופים הציבוריים יהיו רשאים 9.4
 זה. הסכםעל ידו כאמור ב השירותים המבוקשים שיינתנובגין  שמאיאת סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל  שמאיה 9.5
 לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.דין 

 יהיה כן. דין כל והוראות הנזיקין, העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד שמאיה 9.6
 הסכם למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו שמאיה

 שמאיה כך על אותה יפצה, כלשהו מעשה לעשות או, בחבות לשאת, כדין ענבל תחויב האמור אף על אם. זה
 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן

 ההסכם לביצוע בנקאית ערבות .10

, להסכם זה 3 נספחחוזרת בנוסח המצורף כמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי השמאי ה 10.1
בשיעור  ,ענבל חברה לביטוח בע"מ, צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, לפקודת בנק ישראלימאת 

מתן תקופת ההתקשרות )מיום תחילת  אורך כל, בתוקף ל)עשרים אלף שקלים חדשים( ₪ 20,000של 
ועוד  ההתקשרות)תקופת  וששה חודשים נוספיםועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  השירותים המבוקשים

ענבל תאריך את . במידה והמבוקשים מתן השירותיםחודשים ממועד תחילת  66דהיינו,  ,חודשים( שישה
וששה חודשים  ערבות מחודשת לתקופת ההתקשרות הנוספת תקופת ההתקשרות מחויב השמאי בהגשת

 ותנאי זה יהווה תנאי מהותי להמשך ההתקשרות. נוספים מעבר לתקופה הנוספת

תוחזק  זהה והסכם זמנהכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה השמאי,מציא ההערבות ש 10.2
לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  בו השמאיבכל מקרה , כולה או חלקה, בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

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



 
 
 

 

 
  

ההסכם, רשאית הצעתו ו/או על פי ההזמנה ו/או על פי בהתחייבויותיו על פי  שמאיבכל מקרה בו לא יעמוד ה 10.3
, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר שמאיטל את ההסכם בהודעה בכתב לענבל לב

לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע  שמאילתקן את המעוות וה אפשרות שמאישניתנה ל
 בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

רשאית ענבל לחלט את , למעט ביטול מחמת סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיאהיה ובוטל ההסכם  10.4
יפצה את ענבל על כל  שמאיהערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ההסכם למי שיקבע ע"י ענבל וה

 הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.

א זכאית לענבל וענבל תה שמאיים מאת הכמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס 10.5
את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי כל  שמאילתבוע מה

 דין.

 לצדדים שלישיים הסבת ההסכם .11

לצד  מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן,השמאי  11.1
 םואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא א שלישי,

תהיה רשאית  האחראית על ההתקשרותלכך מראש ובכתב. ה של האחראית מטעם ענבל קיבל את הסכמת
ליתן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים  או לסרב

 א לנכון.שתמצ

רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לצדדים שלישיים  ענבל תהא 11.2
על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל אופן שתמצא לנכון בביצוע 

 התחייבויותיה ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה.

 ד ענייניםוהיעדר ניגו שמירת סודיות .12

בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים המבוקשים.  על סודיותמתחייב לשמור שמאי ה 12.1
ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או שלוח  כמו כן, השמאי מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד אחר מטעמו

ישמרו אשר יקחו חלק בביצוע השירותים המבוקשים ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( 
בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שיגיע לידעיתם, לרבות, שיחות, מסמכים, ניירות בקפדנות על סודיות 

כמו כן,  ,עבודה, חוות דעת, נתונים וכל מידע אחר אליו הם ייחשפו תוך כדי ביצוע השירותים המבוקשים
לעשות בו על ידי ענבל ולא  לכךלאדם שלא הוסמך  סודיידיעה ו/או מידע ל כלמסור מתחייב השמאי שלא 

, לפניה או לאחריה )להלן: ההתקשרותתקופת כדי תוך  מעבר לביצוע השירותים המבוקשים שימוש
 "המידע"(. 

' עבירה לפי פרק ז', סימן ה עלול להוותאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה כי מצהיר שידוע לו  שמאיה 12.2
 .1977-)סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז

על ייקח חלק מטעמו בביצוע השירותים המבוקשים שוכל אדם אחר עובדיו, צוותו, יחתים את שמאי ה 12.3
 הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה.

כדי לשמור על כל מידע ומסמך  הנדרשבכל אמצעי  שמאיפי כל דין ינקוט העל מבלי לגרוע מאחריותו  12.4
וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם  למתן השירותים המבוקשיםים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר המוחזק

טחון נוספים לאלה ילכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ב שמאילו זאת. כן יציית ה השענבל לא התיר
ד ילענבל מ שמאיהשננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך 

 קרות האירוע.עם 

והמידע בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה שימוש כלשהו  וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת השמאי 12.5
 .ענבלבכתב ומראש של  ולמטרה לה נתבקשה הרשות בלבד, במידע, אלא ברשות מפורשת

ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרדו לשמירה על  השמאי 12.6
 חומרים רגישים.

מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, החומר והנתונים  שמאיה 12.7
למחוק ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון  שמאיהמצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים 
 כאמור בהסכם זה על כל נספחיו. השירותים המבוקשיםלביצוע 

שהיא בעיסוק  בכל דרך , במהלך כל תקופת ההתקשרות עם ענבל,שלא לעסוק או להתקשרהשמאי מתחייב  12.8
הוא, או אחד מעובדיו העוסקים בביצוע או שבעטיו  כלפי ענבל לפי הסכם זה, ושיש בו משום פגיעה בחובותי

 חובותיו כלפיעשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי  השירותים המבוקשים,



 
 
 

 

 
  

או של גוף  מנהליו ל השמאי, צוות היועצים, בעליו אויו ש"עניין אחר" ייחשבו עניינכלענבל לבין עניין אחר. 
  שהשמאי, בעליו או מנהליו הינם בעלי עניין בו.

במקרה שבו לשמאי יש שמאי לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור, ידווח על כך לאחראי/ת בענבל על ביצוע  12.9
 ההתקשרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של ניגוד העניינים. 

 שהפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. מהווה תניה יסודית בהסכם ה, על כל חלקיו,בסעיף זהאמור  12.10

 ניהול המידע .13

השמאי יתעד באופן ברור ומסודר את כלל עבודתו וכל המידע שיגיע לידיו הקשור במישרין ו/או בעקיפין  13.1
 לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

העסקתו כל הבא בנעליו יוכל לקבל על עצמו את כלל  השמאי ינהל את כלל המידע באופן כזה, שעם סיום 13.2
 התחייבויות השמאי באופן פשוט, מהיר ונגיש. 

 בעלות על מידע .14

ניהול המידע דין, חישובים, נתונים, בדיקות, -כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, כתבי בי
כנו ע״י הושזה, צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם לעיל,  10כאמור בסעיף 

ו/או בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט  השמאי מענבלשקיבל  מסמכים , אוהשמאי עבור ענבל
תהיה רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או אשר , ענבלהינם רכושה וקניינה של  (״המידע׳׳אלקטרוני )להלן: 

 השמאילפי שיקול דעתה.  ותאמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומביב
מבלי לגרוע מכלליות  .ענבלמיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת  ענבלמתחייב למסור ל

, ענבלבנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה וענבל ל שמאיהאמור, יעביר ה
 לרבות חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך. הכל מסמך שהוכן על ידו עבור

 אחריות לנזקים .15

ו/או  : "נזק"(, שיגרם לענבלולחוד ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחדשמאי יה 15.1
ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם  שמאיו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של ה למדינה

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

מעשה או או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות מו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  15.2
עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו, לרבות נזק שיגרם כתוצאה ותו, צו, מחדל של השמאי

סכום, בעבור כל ה, במלוא תהדריש מיד עםלשפות את ענבל, שמאי ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב ה
 תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.

יה להבטחת זכויות ו/או המדינה על ידי ענבל שישולמויחולו כל ההוצאות, או התשלומים,  שמאיעל ה 15.3
מתחייב להחזיר לענבל  שמאי, והשמאיבמקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות הסכם זה על ידי ה

 לע, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי שיותר תהדריש מיד עםלפי סעיף זה, ה כל הוצאה שהוצאה על יד
  פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים.

 ההתקשרותסיום  .16

 60לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של  ההסכםלהביא את  תרשאי ענבלכי  אתמוסכם בז 16.1
 ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק.

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו  שמאיל 16.2
 מכל סיבה שהיא.

 מהוראות בהוראה שינוי, צדדי חד באופן, לערוך או הפעילה ההתקשרות את לבטל רשאי תהא  ענבל 16.3
 . זאת המחייב חקיקה שינוי חל אם, ההסכם

, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של ענבל להפסיקשל ה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות 16.4
לכל סעד או תרופה כלפי הצד המפר  ענבלשל  ה, לרבות זכותהשמאיהפרת יסודית של ההסכם על ידי 

 במקרה של הפרה כאמור.

 בקרות הבלעדי דעתה שיקול לפי הפעילה ההתקשרות את או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל, בנוסף 16.5
 מיד לענבל יודיע שמאי מקרה בכל. ההסכם של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים האירועים מן אחד

 :כך על לו היוודע עם

 ההליך במסגרת הצהרה הצהיר או/ו ההליך במסגרת שהוגשה בהצעתו פרט שמאי מסר בו במקרה .16.5.1
 שינוי חל או/ו כוזבים או מוטעים או מטעים או מדויקים אינם או נכונים שאינם זה הסכם/או ו



 
 
 

 

 
  

 חל/או ו השינוי קרות עם מיד  לענבל עליו הודיע לא והוא שמאי הצעת במסגרת שנמסר במידע
 .הצעתו מפרטי בפרט מהותי שינוי

 .שמאי ביחידי שינוי חל .16.5.2

 ניתן או, רגל כפושט הוכרז או, רגל פשיטת הליכי נפתחו שמאיה מיחידי מי נגדכנגד השמאי או כ .16.5.3
 .קבוע או זמני נכסים לכינוס צו

 או, קבוע או זמני נכסים כינוס הליכי נפתחו או כנכד תאגיד בו הינו שותף או בעל עניין שמאי נגד .16.5.4
 .בפירוק כתאגיד הוכרז או, קבוע או זמני נכסים לכינוס צו נגדו הוצא או, פירוק הליכי

 .באמצעים מוגבל כחייב הוכרז השמאי מיחידי מיהשמאי או  .16.5.5

 כתב נגדו הוגשו או, משמעתית או, פלילית חקירה הליכי נפתחו שמאי מיחידי מי או שמאי נגד .16.5.6
 .משמעתית קובלנה או, אישום

 . תעבורה עבירת למעט, משמעתית או פלילית בעבירה הורשע שמאי מיחידי מי או שמאי .16.5.7

 .שהיא סיבה מכל לפעול חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה שמאי מיחידי מי או שמאי .16.5.8

 .ייצג אותו לעובד/או ו למדינה/או ו לענבל אימון הפרת תוך פעל שמאי .16.5.9

 שמאי פעל בניגוד עניינים )כמפורט  בהסכם( אם בתיק כללי או באופן ספציפי. .16.5.10

שמאי מסר את ביצוע הטיפול/ייצוג בתיק/ים )או חלק מהם( שהועברו לטיפולו לאחר/ים  .16.5.11
 שאינו/ם עובד/ים אצל שמאי.

, אך לא רק, במידה והסב נזק לענבל ו/או למדינה ו/או טיפול בתיק ובמיוחד, ברשלנות שנעשה בתיק טיפול 16.6
הפרה יסודית של ההסכם. טיפול  שנעשה בניגוד להנחיות וגרם לענבל ו/או למדינה נזק של ממש יהווה

כאמור בתיק אחד בלבד, שהרשלנות בו לא היתה קיצונית או לא הסבה נזק של ממש לא תהווה הפרה 
 יסודית. ואולם, טיפול כאמור ביותר מתיק אחד יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .בכתב החלטתה את ותנמק ההסכם ביטול על לשמאי בכתב תודיע ענבל 16.7

 השמאי ביוזמת ההתקשרות הפסקת 16.8

 : הבאים התנאים בהתקיים ורק אך, זה בהסכם ההתקשרות הפסקת את מענבל לבקש רשאי יהא השמאי

 תוך, לפחות יום 60 של ובכתב מראש מוקדמת הודעה מתן באמצעות - פעילה התקשרות הפסקת .16.8.1
 . בבקשה התומכים הנימוקים פירוט

 את  ענבל תבחן, ענבל שיקולי יתר בין. בלבד לענבל יהא הבקשה לאישור הבלעדי הדעת שיקול .16.8.2
 נמצאים הם בו והשלב השמאי של בטיפולו המצויים הפעילים התיקים כמות את, הבקשה נימוקי

 נזק/או ו הפיך בלתי נזק, למדינה או/וו/או לקרן  לענבל תסב לא כאמור הטיפול הפסקת אם, וכן
. הפעילים בתיקים בטיפול מאוחר בשלב אחרשמאי  במינוי שיעלה הצורך עקב היתר ובין משמעותי

 פעולה ובשיתוף מסודרת בצורה בתיקים הטיפול העברת יהא העבודה להפסקת תנאי, מקרה בכל
 .ענבל עליו שתורה למי, מלא

 לקזז או לנכות, להפחית רשאית תהא ענבל, כאמור במקרים כי, הצדדים על ומוסכם בזאת מובהר .16.8.3
 לקרן/או ו לענבל השמאי שהסב הנזקים את, זה הסכם לביצוע בנוגע לשמאי המגיע סכום מכל

 עבודתו.  הפסקת בגין, כאלה שהסב ככל, הפנימית

 ביטול ההסכם 16.9

 והחומר המסמכים, התיקים כלל את לענבל שמאי ישיב, ההסכם את לבטל החליטה וענבל היה .16.9.1
 לתיקים הקשורים"ב, וכיו ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות, שהוא ומין סוג מכל
 .  הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד טיפל בהם

השירותים  את ליתן שמאיה ימשיך הפעילה ההתקשרות את לבטל החליטה וענבל היה .16.9.2
 הכול, אלה תיקים של וראוי הולם, מקצועי מניהול כנדרש, שבטיפולו בתיקים המבוקשים

הזכות להחליט על הוצאת התיקים . לענבל שמורה ונספחיו ההסכם ותנאי לדרישות בהתאם
  מטיפולו של שמאי והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

ובין על ידי ענבל, יעביר  השמאיעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי  .16.9.3
המידע, החומר והנתונים , התיקיםלענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל  השמאי

שותו באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ימצא בידי ענבל המצויים בר
 העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים. 



 
 
 

 

 
  

, ענבל ידי על השמאי של עבודתו הפסקת לרבות, שהיא סיבה מכל ההתקשרות תקופת תום םע .16.9.4
 :כדלקמן לפעול השמאי מתחייב, זה הסכם פי ועל דין כל פי על ענבל של מזכויותיה לגרוע ומבלי

 .הושלמו שטרם והמטלות חות"הדו כל את במועדם להשלים .16.9.4.1

 על יודיע, לעיל כאמור והמטלות הדוחות את להשלים השמאי באפשרות שאין במידה .16.9.4.2
 לגרוע מבלי וזאת, הפתוחים התיקים כל את לידיה ויעביר, לענבל מידית השמאי כך

 .זה  הסכם פי ועל דין כל פי על מזכויותיה

 .דרישתה פי על ואלי שהועבר חומר וכל תיק כל ענבל לידי יחזיר .16.9.4.3

 בכתב ענבל בהסכמת אלא יבערם ולא בדין הקבוע המועד תום עד ענבל תיקי על  ישמור .16.9.4.4
 .ומראש

 הזהות תעודות מספרי לרבות ידו על שהועסקו השמאי כל שמות את לענבל ימציא .16.9.4.5
 .ופרטי יצירת הקשר עימם שלהם

 זה הסכם מכוח ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך השמאי יעכב לא, ההסכם בוטל .16.9.5
, כלשהי שמסיבה הפנימית הקרן כמנהלת לענבל להעביר שעליו כספים לרבות, בתיקים והטיפול

 מאת, לטענתו, לו המגיע תשלום כל כנגד לא גם, לידיו הגיעו, זה והסכם ההזמנה להוראות ובניגוד
אלא אם  מיידיו/או לקרן הפנימית באופן  ענבל לרשות יעבירם והשמאי, הפנימית לקרן/או ו ענבל

כן התבקש על ידי ענבל לסיים את הטיפול בתיק והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכי 
 .דין כל  פי-על, לזכותו עומדתככל ש עיכבון זכות כל על בזאת מוותר השמאי. ענבל

 פיצוי כל לשמאי ישולם לא, שמאי עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי, יודגש .16.9.6
 . שהוא סוג מכל תשלום או

 ביטוח .17

 להסכם זה לטובתו בכנספח הביטוח המצורף  המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייב השמאי 17.1
 כל את הכוללים הביטוחים את, לענבל חברה לביטוח בע"מ ולהציגמ "ענבל חברה לביטוח בע ולטובת

 בנספח. מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר  הנדרשים והתנאים הכיסויים

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות מבלי לגרוע מהאמור בנספח הביטוח בכל 17.2

 השיפוי להרחבי ענבל חברה לביטוח בע"מ, בכפוף: נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .17.3.1
 ;                                   לעיל

ניתנה  אם, אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .17.3.2
 למנכ"ל ענבל חברה לביטוח. רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על

חברה לביטוח  ענבל כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .17.3.3
            ;                                                                                                                            זדון כוונת מתוך לנזק  שגרם אדם לטובת יחול שהויתור לא ובלבד, ועובדיהםמ "בע

החובות  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי השמאי .17.3.4
 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 ;  השמאי על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .17.3.5

 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .17.3.6
 ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 הביטוח; פי על הזכויות המזכה במלוא ראשוני

 יומצאו, כאמורהביטוחים   קיום על בחתימתו אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי 17.3
 ההסכם.  חתימת למועד עד מ"לענבל חברה לביטוח בע השמאי ידי על

קיימת,    ענבל חברה לביטוח בע"מ,  וכל עוד אחריותו עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב השמאי 17.4
, בשנה שנה על ידו מדי תחודשנה פוליסות הביטוח כי מתחייב השמאי. הביטוח פוליסות את בתוקף להחזיק

 .  בתוקף מ"ענבל חברה לביטוח בע עם ההסכם עוד כל

 אישור  או המבטח י"ע וחתומות מאושרות  המחודשות הביטוח העתקי פוליסות את להציג מתחייב השמאי 17.5
     .        הביטוח תקופת תום לפני מ לכל המאוחר שבועיים"לענבל חברה לביטוח בע  חידושן על מבטחו בחתימת

 ההסכם   פי  ועל  דין פי על עליו החלה חובה מכל השמאי את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין  17.6
 דין פי על לה המוקנים סעד או זכות כל על  מ,"ענבל חברה לביטוח בע של כוויתור האמור את לפרש ואין
 .זה  הסכם  פי ועל

 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלות .18



 
 
 

 

 
  

 או היום קבועות שהן כפי, היוצרים זכויות לרבות, הרוחני הקנין זכויות וכל, הזכויות כל כי, בזאת מוסכם 18.1
 קניינית זכות וכל, מוגבלת בלתי ולתקופה, בעולם אחר מקום בכל, בישראל, בעתיד קבועות שתהיינה כפי
 מתן במסגרת יופקו או, יוכנו, ייקלטו, שיאספו והמסמכים התוצרים, הנתונים בכל, אחרת זכות או

 הבלעדי קניינה הינן"( השירות תוצרי: "להלן) מרכיביהם כל על, אליו בקשר או, זה הסכם לפי השירותים
 תוצרי בכל לעשות רשאית תהא ענבל .זה בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא, ענבל של והמוחלט

 פרסומם, מחדש עריכה או השלמות, תוספות הכנסת, שינוי כל לרבות, לנכון שתמצא שימוש כל השירות
 .לאחריה או המשפטיים השירותים מתן בתקופת, בעלים מנהג בהם ולנהוג, לאחר העברתם או

 פגיעה מהווה אינו כאמור שינוי או שימוש וכל, בו' מוסרית'זכות  תהא לא החומר את שיצר למי או לשמאי 18.2
 '.מוסרית'זכות ב

 הקשר בכל, ענבל ידי על, השירות בתוצרי שייעשה כאמור שימוש כל בעת כי, בזאת מובהר, ספק הסר למען 18.3
 .האמור לחומר בהקשר, מטעמו מי או השמאי שם את לציין שהיא חובה כל תהא לא, שהוא

 ענבל שתעשה שימוש לכל אישורו על ומצהיר, השירות לתוצרי בקשר תביעה זכות כל על מוותר השמאי 18.4
  .זה בחומר

 בין, חלקם או כולם, השירות בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאי אינו השמאי כי, בזאת מוסכם 18.5
 ענבל כך על ובכתב מראש היתר לקבל בלא, ההסכם ביצוע למטרות שלא, אחרים באמצעות בין, בעצמו

 .ידו על שייקבעו ובתנאים

 יגיעו אם אף, ידיו תחת לעכבם רשאי יהא לא והשמאי ענבל של רכוש הינם השירות תוצרי כי, בזאת ודגשמ 18.6
 .זו עיכבון זכות כל על מוותר והוא, ענבל מאת תשלומים לטענתו לו

 או ו/או עניין בתיק הטיפול סיום או, ההסכם ביטול של מקרה בכל או, ההתקשרות תקופת סיום עם מיד 18.7
 נוצר אם גם, כאמור חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר השמאי ימסור, זאת ידרוש ענבל נציג בו מקרה בכל

 .סייג כל ללא, לידיו נמסר או ידו על

 בחובה עמידה יבטיח, שירותים נותני או מטעמו קבלן עובדי לרבות, עובדיו עם השמאי שיחתום בהסכמים 18.8
 וויתור יהוו אלה הסכמים. זה סעיף בתנאי לעמוד עובדים אותם של ויכולתם, בסעיף הנאמר בכל המפורטת

 הופקו או שהוכנו האמורים בתוצרים זכויות על שירותים נותני או עובדים אותם של זכות כל על מפורש
ובאחריותו המלאה של השמאי להחתימם על הסכמים אלו ובכל  אליו בקשר או, זה הסכם ביצוע במסגרת

 מקרה אחריותו תהא מוחלטת בכל הקשור בהם. 

 או ויתור סטייה .19

במקרה מסוים או על נספחיו הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה  -סטייה מתנאי ההסכם  19.1
 אחר.בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה 

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי  -ויתור על זכויות  19.2
 במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.על נספחיו הסכם זה 

ם נעשה כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא א -חתימת הצדדים  19.3
 בכתב ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

  יאחריות ושיפו .20

לצד שלישי,  או ענבלבאחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד, מכל סוג שהוא, שייגרם ל ישא השמאי 20.1
"ב, או ברשלנות, בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים הניתנים וכיוצבזדון, במרמה  בגין מעשה או מחדל,

 ידי מי מטעמו. -ידי עובדיו, או על-פי הסכם זה, על ידו, או על-על

בכל תשלום,  ישאוניתנים השירותים המבוקשים לא  םבעניינענבל ו/או המדינה שבין הצדדים, כי  מוסכם 20.2
או מי מטעמו, או לצד צד שלישי,  השמאיכושו של הוצאה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו לגופו או לר

 כתוצאה מביצועו של הסכם זה, או בקשר אליו. 

 מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם זה השמאי 20.3
מתן וכן כל פעולה אחרת הקשורה ב , וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשיםעל נספחיו

 הנחיות, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף לבמקצועיותהשירותים המבוקשים, 
 הוראות כל דין.ול

/או הקרן הפנימית ו/או גופים המכוסים או מטופלים בקרן הפנימית ו/או ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  20.4
וישפה את ענבל  השמאי, יפצה השמאיולו של מדינת ישראל,  בגין נזק כלשהו בקשר לשירותים שהיו בטיפ

התביעה, עם  םאשר הוגשה כנגד אחרים גופים/או ו ישראל מדינת/או ו ענבל באמצעות הפנימית הקרן/או ו



 
 
 

 

 
  

דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם 
 בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

הצטרף ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות ל אמורעל הגשת תביעה ו/או דרישה כ לשמאיענבל תודיע  20.5
 להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כל  השמאי 20.6
 דין לאנשים המועסקים על ידו.

נבל ו/או המדינה ו/או צד שלישי, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות השמאי, על פי כל דין, כלפי ע 20.7
 אלא להוסיף עליה בלבד. 

 קיזוז .21

פי הסכם -בקשר למתן השירותים המבוקשים על לשמאיתחוב  יאענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שה 21.1
 מכל סיבה שהיא. המדינה/או ו הקרןו/או  ענבליחויב כלפי  השמאיזה, כל סכום קצוב אשר 

 הצעתו מפרטי פרט לגבי השמאי של שווא הצהרת בגין או, השמאי ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל 21.2
 או, השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא השמאי של הצעתו בפרטי שחל שינוי בגין או, ההליך במסגרת

, תמורה לרבות, תשלום מכל להפחית  ענבל רשאית, בהסכם המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין
, למדינה או/ו לענבל השמאי שהסב הנזקים סכום את, מועד לאותו עד בתיק טיפולו בגין לשמאי שישולם

 או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה. ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם, כאלה שהסב ככל
 השמאי יחויב, כאמור עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה לא. או בעניין בתיק ההליכים סיום למועד עד עיכבון

, ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגין/או הקרן ו ענבל את השמאי ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת
 .שתקבע לסכום ובהתאם, ענבל דרישת עם מיד, כאלה שנגרמו ככל

 ניכוי במקור .22
ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור או פטור  שמאיה

הימנו )להלן: "אישור מס הכנסה"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים מעת לעת עד לתום תקופת 
לם לרשויות מס הכנסה ההסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם תהא ענבל רשאית לנכות ולש

 לכל מעין דהוא.  את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף שהיא חייבת בתשלומם

 שונות .23

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  -מסמכי ההסכם  23.1
במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 

 יועציםשמאים  לגבי כי יובהרבע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 את נכונה וישקף יחליף זה הסכם, קודמות התחייבויות/או ושעובדים כיום עם ענבל  ושיש עמם הסכם 

 באם, קודמת התחייבות/או ו בהסכם קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם
 ההתקשרות את שיגדיר בלבד זה והוא השמאי היועץ עם קודמת התקשרות כל יחליף זה הסכם. קיימים

 בין הצדדים. 

ידי -על ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי, הצדדים על מוסכם 23.2
 .הצדדים של המוסמכים הנציגים

, ולא יציג עצמו כסוכן, ענבלפי הסכם זה כפעילות -לא יציג כלפי כל גורם שהוא את פעילותו על השמאי 23.3
 לא השמאי. ענבל, אלא בהתאם לייפוי הכוח או בהתאם לאישור בכתב ומראש של נציג ענבלשלוח או נציג 

 .ממנו והנובעת זה הסכםפי -על פעילותו במסגרת שלא זה הסכםפי -על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה

 . מנכ"ל ענבל ו/או סמנכ"ל ביטוח בענבל או מי מטעמם נציגי ענבל לצורך הסכם זה הם - נציגי ענבל 23.4

 הפרה יסודית .24
)על כל סעיפי  23 -ו 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3התנאים הקבועים בסעיפים 

בהסכם שהפרתם מהווה הפרה יסודית שבגינם תהיה רשאית ענבל להביא  הינם תנאים יסודייםהמשנה שלהם( 
 .את ההסכם לכדי סיום ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה לפי כל דין

 משלוח הודעות .25

להסכם זה לעיל תחשב כאילו הגיעה  מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב
שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר,  72הכתובת, או בתום  ליעודה עם מסירתה באותה

 המוקדם מבין השניים. 

 סמכות שיפוט .26



 
 
 

 

 
  

 בעלי הסמכות העניינית באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות
 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
_________________________________ 

 חותמת השמאי וחתימות מורשיי החתימה
 

__________________________________ 
 חותמת ענבל וחתימות מורשיי החתימה

________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 
_______________________________ 

 תפקיד של מורשה החתימה
 

__________________________________ 
 תפקיד של מורשה החתימה

 
_______________________________ 

 שם מלא של מורשה החתימה
__________________________________ 

 שם מלא של מורשה החתימה
 
 

_______________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
  

 נספח ב' להסכם

 לכבוד,          

  ענבל חברה לביטוח בע"מ ;

 א.ג.נ.,

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון                                             

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________________________)להלן "השמאי"( לתקופת הביטוח  
למתן שירותי ייעוץ שמאות רכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר

את הביטוחים המפורטים  ,חוזה עם ענבל חברה לביטוח בע"מו הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ, בהתאם למכרז
 להלן:          

 )ככל שיועסקו עובדים מטעמו(המעבידים  חבות ביטוח

 חומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל  ת. 1

 )שנה(.דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .2

 ונטען לעניין קרותענבל חברה לביטוח בע"מ היה  את לשפות על פי הפוליסה מורחב הביטוח .3

 השמאי. כלשהם כלפי מי מעובדי  בחבות מעביד  נושאת היא כי  כלשהי מקצוע מחלת/עבודה  תאונת    

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 

 שלישי  גוף ורכוש, בכל תחומי  אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד. 1

 .המוחזקים מדינת ישראל והשטחים    

 .הביטוח )שנה( דולר ארה"ב למקרה ולתקופת 250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2

 .Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .3

למעשי ו/או מחדלי השמאי  לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתחשב אחראית מורחבהביטוח על פי הפוליסה . 4
                                    והפועלים מטעמו.

 ביטוח אחריות מקצועית 

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, מטעמו , עובדיו ובגין כל הפועלים השמאיהפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של . 1
רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ייעוץ הצהרה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

חוזה  עם ענבל חברה למכרז והנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ, בהתאם לביטוחי הממשלה בהקרן הפנימית שמאות רכב עבור 
 בע"מ.  לביטוח

 .דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( 250,000גבול האחריות לא יפחת מסך . 2

 -הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 מרמה ואי יושר של עובדים; -     

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -     

 ענבל חברה לביטוח בע"מ;אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות השמאי כנגד  -     

  חודשים ;  6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -     

 מחדלי  למעשי ו/או חראיתא שתחשבככל בע"מ  לשפות את ענבל חברה לביטוח מורחבהביטוח  .4



 
 
 

 

 
  

 .השמאי והפועלים מטעמו    

 יכלל

 התנאים הבאים: נכללופוליסות הביטוח הנ"ל ב

 .כמפורט לעילבכפוף להרחבי השיפוי  ,ענבל חברה לביטוח בע"מ לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :. 1

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

 למנכ"ל ענבל חברה לביטוח בע"מ. יום לפחות במכתב רשום  60הודעה מוקדמת של ידינו ניתנה על      

 בע"מענבל חברה לביטוח על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  . אנו מוותרים 3

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

 המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כלפינוהשמאי אחראי בלעדית . 4

 ת. כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסו    

 .ופוליסה תחולנה בלעדית על השמאי ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה. 5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי   .6
 מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.ענבל חברה לביטוח, 

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

 בכבוד רב,                                                                                                     

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
  

 להסכם 3נספח 
 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 
 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר נבחרו להיות "המבקש/ים"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1

עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ,  אנו ערבים בזה כב מתן שירותי ייעוץ שמאות רהספקים/נותני השירות של חברתכם עבור 

( בתוספת "סכום הקרן הנ"ל"אלף שקלים חדשים(, )להלן:  עשרים)במילים:   20,000₪כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

, "הפרשי הצמדה למדד"( הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת ההליך למתן שירותי אספקה, התקנה ותיקון 

 (."ענבל"נזקי שמשות לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ,  )להלן: 

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

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3

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

 כלכלי.

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

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

ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד החדש  אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 

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.

ימים )במילים: שבעה ימים( לאחר קבלת דרישתכם  7דלעיל תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות, לפי החישוב .4

הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש קשר _______, 

ם או לדרוש )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכ

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.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

חודשים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות, קרי עד ליום ___________ )כולל( בלבד,  66שאר בתוקף למשך ערבות זו תי .6

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 בכבוד רב, 

 _____________________שם הבנק  

 סניף ________________________ 

 מספר סניף ___________________ 

 תאריך:_____________ 

 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________


