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 1 פרק

 כללי .1

 מטרת ההזמנה 1.1

 -ו  "המזמינה"ו/או " ענבל")להלן:  הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהחברה לביטוח בע"מ מנהלת  ענבל
 מנועי וציוד רכב שמאותלמתן שירותי  הצעות לקבלת בהזמנה בזאת פונהבהתאמה(,  "הפנימית הקרן"

 במסמכי בהמשך שיפורטו כפי אחריות ובגבולות בהיקף והכל 01/2013, במכרז פומבי שמספרו ענבלעבור 
 ."(ההזמנה" או/ו" ההזמנה מסמכי: "להלן) זו הזמנה

הקרן מנהלת את  התחומיםשאר  ביןענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל ו 
הביטוח העצמי של ממשלת ישראל. כן מספקת ענבל שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותים  ההפנימית שהינ

ומשמשת כזרוע ביצועית של הממשלה במגוון פעילויות  שבשליטתה פיננסים עבור ממשלת ישראל והגופים
  ופיננסיות. ביטוחיות

 הגדרות 1.2

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו: 

 אשרלהלן ו 3בפרק  כמפורטעומדים בתנאי הסף הו/או משרד שמאות  שמאי המציע/או ו שמאי
 (."ההצעה"במסגרת ההליך האמור )להלן:  תוהצעהגיש 

 המכרזים של ענבל. תעדוו וועדת המכרזים

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה

המציע/ים 
 הזוכה/ים

המצ"ב  חוזהוענבל חתמה עמו/ם על ה זהמציע/ים שהצעתו/ם זכתה בהליך 
 הזמנה. ל 'גנספח  והמסומן כ

 השירותים
 המבוקשים

 .זו להזמנה 2מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק 

 .המוסכים אליהם מגיעים כלי הרכב לתיקונים המוסכים

 מקצועיים בקריםמקצועית על תיקוני תאונות דרכים מול המוסכים ע"י  בקרה חדש עבודה מודל
 כמוגדר להלן.

 תיקון אופן ועל הנזק הערכת"חות דו על בקרה יבצע אשר ענבל של/נציג עובד מקצועי בקר
 .במוסך הנזק

, מנהל הרכב הסוהר בתי שירות, ישראל משטרת נציג כגוןנציג ענבל או מטעמה ) טכני מפקח
 לשמש כמפקח במוסכים. ה( שאושר על ידאחר נציג כל או/והממשלתי 

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

 מקצועיאחראי 
 מטעם ענבל

לצורך ביצוע חוזה  האו כל מי שימונה מטעמ/ואגף תביעות רכב ורכוש   מנהלת
 זה ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה.

על ההליך  אחראי
 מטעם ענבל המכרזי

 מורלי שרה"ד עו
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 לוח זמנים להליך 1.3

 זמנים לוחות תאריך

 ההליךמועד פרסום  13.01.13

 מועד אחרון לשאלות הבהרה  20.01.13

 ההבהרה שאלות על ענבל לתשובות אחרון מועד 29.01.13

 מועד אחרון להגשת ההצעות  05.02.13

מהמועד האחרון  ימים 120 
להגשת ההצעות. למזמינה 

-באופציה להארכת תוקף ההצעה 
 נוספים.  ימים 90

 תוקף ההצעה 

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל,  
 , ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.ענבל באתר למציעים פורסםבהודעה שת

 תקופת ההתקשרות  1.4

( שנים לושש – חודשים ושישה שלושים) חודשים 36הינה ההתקשרות עם המציע הזוכה  תקופת 1.4.1
 . ("התקשרות"תקופת ה)להלן:  החוזה על חתימת הצדדים מועדהמתחילה ב

  ההתקשרות תקופת את להאריך ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול בכפוףתהיה רשאית,  בלבד ענבל 1.4.2
 תקופת)להלן: " 'גנספח  כ"ב להזמנה זו המצ חוזהעל פי ה והכל נוספים חודשים 24 עדשל  לתקופה

 . "(ההארכה

תהיה לענבל הזכות לאפשר לגרוע מהאמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים,  מבלי 1.4.3
)להלן:  התקשרותה סיום למועד נכון אצלו הקיימיםו פתוחיםהולטפל בתיקים  להמשיךמציע הזוכה ל
 "(. בפועל ההתקשרות סיום"

 התמורה 1.5

 להזמנה זו. 'גנספח  בהינה כמפורט שתשולם למציע  התמורה

 פרסום מסמכי ההליך 1.6

 במסגרת תיקונים ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו מכרזה מסמכי 1.6.1

 המציעים. ואת ענבל את משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויים יפורסמו ,מכרזה
 ולהתעדכן ענבל לאתר להיכנס ,המכרז משלבי שלב ובכל ,הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על 1.6.2

 את 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

 הקשר שתא 1.7

ערבה, ה: רחוב הכתובת אשר, מורלי שרה "דעו נהזה  הי להליךהקשר מטעם ענבל בכל הקשור  אשת
. michrazim_shamai_rechev@inbal.co.il, כתובת דואר אלקטרוני: 70100קריית שדה התעופה, נתב"ג 

 .03-9778102תעשה בכתב לכתובת זו ו/או טלפונית למספר הטלפון כדלקמן:  פנייה כל

mailto:michrazim_shamai_rechev@inbal.co.il
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 נוהל העברת שאלות ובירורים 1.8

 האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות .1.1.1

michrazim_shamai_rechev@inbal.co.il ליום עד וזאת ,לעיל כמצוין הקשר לאשת 

  .ענבל באתר ויהיו במידה ההבהרה לשאלות התשובות תפרסם ענבל .20.01.2013

 תשובה או/ו תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה רק כיבזאת מובהר .1.1.2

 .המציעים אתו ענבל את משפטית תחייבנה בכתב ענבל י"ע ייערכו אשר

 מסירת ההצעות 1.9

הנמצאת  מכרזים תיבתלהלן, במעטפה חתומה ל 4, כמוגדר בפרק למכרז זה  יש למסור את ההצעות
(, וחג ה' )למעט ערבי חג-במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'

 "(. "המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן:  18:00בשעה  05.02.13 יום, לא יאוחר מ9:00-18:00בשעות 

 ולא תתקבלנה לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש

 "(.התקנות" )להלן: 1993-תשנ"גה המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה

 תוקף ההצעה 1.10

 בכתב להודעה בכפוף, נוספים ימים 90/או ו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120 הינותוקף ההצעה 
 .ענבל מאת ומראש

 העדר חובה לקבל הצעה כלשהי 1.11

המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל עם כל אחד 
לקבלת השירותים עם כל  חוזהמהמציעים, או חלק מהם, משא ומתן בנפרד ו/או במקובץ ו/או להתקשר ב

גורם שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לפצל את ההתקשרות בין מציעים 
זאת  וכלשונים ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, 

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

 מספר המציעים הזוכים הדרוש 1.12

אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מסוים והמספר ייקבע בהתאם לצרכיה ושיקוליה  המזמינה 1.12.1
 .בכפוף לצרכי המזמינה ולשיקול דעתה הבלעדי ולפי ההצעות שתתקבלנה הכלבלבד, 

באמצעות  התקשרל ענבל , בכוונתלהלן 5ולאמור בסעיף  בכפוף לצרכי המזמינהואף האמור לעיל,  על 1.12.2
 מציעים שני –והמרכז אביב תלהבאה:  הגאוגרפית הפריסה לפיזוכים  מציעים עשרה עםההליך האמור 

 –שני מציעים זוכים, חיפה והצפון   – ירושליםמציע אחד,  – שקלוןמציע אחד, א –השרון  אזורזוכים, 
 . זוכים מציעים שני –שני מציעים זוכים, דרום לרבות אילת  

נזק עצמי ללא מעורבות לשנה במסגרתו במקרה של  לאחרונה אושר בענבל מודל עבודה חדש כפיילוט
. הבקר הפנימי יבצע בקרה אונליין על אופן יטופל על ידי בקר פנימי בענבל ללא הפניית שמאיהוא ג'  דצ

 ,כמו כן (תיקון הנזק במוסך )מבחינת מדיניות חלפים, תיקון או החלפה, עלויות, הנחות, איכות התיקון
 להיכנסיבצע בקרה מקצועית על הערכות נזקים בהם קיימת מעורבות צד ג'. מודל עבודה זה צפוי 

 לתוקף בעוד כשישה חודשים.

היקף העבודה  עשויבמידה ויוחלט על אישור מודל העבודה החדש כקבוע  כיבזאת ובהר בהתאם לכך מ
  .ל בכפוף לשיקול דעתה של ענבל, והכעשוי להשתנות ו/או מספר ההקצאות למציע זוכהבהדרגה  לפחות
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 2 פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

, להזמנה 'גנספח  כהמצורף  חוזהב לרבות, זה מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי
 "השירותים")להלן:  ועל המציע לעמוד בכל הדרישות באופן מצטבר כדלקמן הינםהשירותים הנדרשים 

 (:"המבוקשים"השירותים ו/או 

 רכב שמאות שירותי 2.1

פיזית למרכזי השירות  הגעהבין השאר  יםהמציע לתת שירותי שמאות רכב וציוד מנועי הכולל על
 שמאי לרבות תמונות וכל חומר רלוונטי לתביעה.  ח"דו)מוסכים(, בדיקת הרכב, העברת 

לאופנועים, מתן שירותי יכללו מתן שירותי שמאות לרכב קל וכבד, מתן שירותי שמאות  שירותי השמאות
 שמאות לציוד מכאני קל וכבד וכל שירות מקצועי אחר בתחום שמאות הרכב.

על השמאי להגיע למוסך ו/או מרכזי השירות לפני תיקון כלי הרכב בפועל, ופעם נוספת במהלך ו/או סיום 
 ביצוע התיקון, אלא אם כן, ענבל תאשר אחרת.

לתוקף באופן סופי, במידה ויאושר  בודה החדש מול השמאיםמודל העמודגש בזאת, כי עם כניסתו של 
 הגורם לאישור הרכב תיקון טרם ראשוניתיידרש המציע להעביר לענבל חוות דעת , 1.12.2כמפורט בסעיף 

ח "יועבר דולחוות הדעת . לאחר אישור הגורם המקצועי בענבל ותיקון הרכב בהתאם בענבל המקצועי
 . לתביעה הרלוונטי חומר וכל תמונות לרבות סופישמאי 

לתוקף באופן סופי, במידה ויאושר, עשוי להיווצר  מודל העבודה החדש מול השמאיםלאחר כניסתו של 
הצורך בקבלת שירותי ייעוץ ובקרה על תיקוני תאונות דרכים ממשרדי ענבל באמצעות מערכת המידע מול 

, והכל בכפוף לשיקול דעתה של ענבל המוסכים )אם וכאשר, תתממש אופציה זו יפורסם תעריף רלוונטי
  (. לעניין זה ועל פי צרכיה. למציע הזוכה תהיה זכות סירוב

 פריסה גיאוגרפית 2.2

לכל מהאזורים הבאים  לעיל באחד 2.1על המציע לתת את השירותים המבוקשים המפורטים בסעיף 
לעיל  1.12מודגש בזאת כי בכפוף לאמור בסעיף  .אזורים במספר שירותיו את לתת יכול)המציע הפחות 

או  "האזורים הגיאוגרפיים"המציע יבחן בכל אזור בנפרד וביחס להצעות שהוגשו באותו אזור. להלן: 
 (:"האזור הגיאוגרפי"

  .אביב והמרכז תל 2.2.1

 השרון. אזור 2.2.2

 אשקלון. 2.2.3

 .ירושלים 2.2.4

  .והצפון חיפה 2.2.5

 .לרבות אילת דרום 2.2.6

  חשוביותמי דרישות 2.3

 הבאות: המיחשוביותמתחייב לעמוד בכל תקופת ההתקשרות בדרישות  המציע 2.3.1

 בפועל את מערכות המחשוב כמפורט להלן: התקשרותהמציע יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל תקופת ה 2.3.2
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 זיכרון פנימי; GB 1ומעלה עם מינימום  4דגם פנטיום  PCמחשב  2.3.2.1

 ;SP3  Windows XPמינימום מערכת הפעלה  2.3.2.2

 ומעלה; Internet Explorer 7דפדפן אינטרנט:  2.3.2.3

 כנת אנטי וירוס מותקנת ומעודכנת באופן שוטף;ות 2.3.2.4

מול אתר  Pop-Upולאפשר  ActiveX, JAVA, juniper ;CheckPoint Clientאפשרות להרצת  2.3.2.5
 האינטרנט והמערכת של ענבל;

 
בלבד, יבור למערכת המחשוב של ענבל באחת משתי האופציות הבאות, וזאת על פי הנחיות ענבל ח 2.3.2.6

 על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לצרכיה:

 של בזק ייעודי לענבל; IP/VPN-קישור ל 2.6.2.3.2

 /כבלים וכו'1.5M/128K (ADSL;)חיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי של  2.6.2.3.2

/כבלים תתאפשר התקנת תוכנת זיהוי והצפנה מתוצרת חברת ADSLבמקרה של תשתית  2.6.2.3.6
Checkpoint ;לצורך חיבור לאתר ענבל 

אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התקנת תוכנות השתלטות דרך האינטרנט, הכל על פי הנחיות  2.3.2.7
 המזמינה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; 

 

מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות לצורך עבודה עם המערכת הממוחשבת    2.3.2.8
שוטפת לספקים )בזק וכו'( לרבות חומרה, רישיונות למערכת הפעלה, אנטי וירוס, סורק ותקשורת 

 הזוכה בלבד. מציעיהיו על חשבון ה
 

מובהר, כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש לצורך מתן  כן 2.3.2.9
השירותים, להורות למציע הזוכה, עמו תתקשר, לשנות ו/או לעדכן את מערכות המחשוב המותקנות 

מערכת הממוחשבת )כהגדרתה להלן(, במידה שיהיו. אצלו על מנת שתהיינה תואמות שדרוגים ב
 שינוי ו/או עדכון כאמור ייעשה על חשבון המציע הזוכה בלבד.

 
כן מובהר, כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש להורות למציע  2.3.2.10

הזוכה, שקשרי העבודה השוטפים עמה יתבצעו באמצעות מערכת מידע ממוחשבת מבוססת 
INTERNET EXPLORER " :(, שתאפשר בין המערכת הממוחשבתשתסופק על ידי ענבל )להלן"

 היתר, בכפוף להחלטת ענבל את הדברים הבאים: 
 

 . הזוכה מציעקבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים להם התחייב ה 2.3.2.11
 

 במהלך הטיפול בתיק התביעה.הזנת בקשות, הערכות סיכון, וכל עדכון שוטף אחר הנדרש  2.3.2.12
 

 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . 2.3.2.13
 

 

 כללית דרישה 2.4

שירות רלוונטי נוסף למתן השירותים המבוקשים, לרבות צמצום ו/או הרחבה  על המציע לספק כל
    .והכל בכפוף לצרכי ענבל ולשיקול דעתה הבלעדי מהמציעשל היקף השירותים המבוקשים 
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 הסף תנאי .3

  הבאים: התנאים כל על מצטבר באופן  העונה מציע הצעה להגיש רשאי

 (.המבוקשים)השירותים  לעיל 2בכל הדרישות והתנאים כמפורט בסעיף  עמידה 3.1

 שמאי  תעודת 3.2

משרד התחבורה  מטעםבת תוקף שמאות  תעודתלרבות כל נותן שירותים מטעמו להחזיק בעל המציע 
 . 1980 -, תש"ם(שמאי רכב)שנקבעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  קריטריוניםב כמפורטבכפוף ו והכל

 המבוקשים השירותים בתחוםשל השמאי ניסיון וותק מקצועי  3.3

)במסגרת יחסי עובד מעביד ולא כקבלן ו/או אחד מהשמאים במציע  מציעב םשותפיהאחד מלפחות על 
לפחות  של חמש שניםמוכח להיות בעל ניסיון שיתנו את השירותים המבוקשים, משנה ו/או קבלן עצמאי( 

  .שמאות רכב וציוד מנועיבמתן שירותי שנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז זה השבע מהלך ב

 ניסיון וותק מקצועי של המציע 3.4

במתן הגשת ההצעות למכרז זה שקדמו למועד לפחות רצופות תק של שלוש שנים ולמציע )למשרד( ו
 השירותים המבוקשים.

 אישורים נדרשים 3.5

)להלן: "חוק  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולהיות בעל כל האישורים כנדרש בהמציע על 
 כמפורט להלן: עסקאות גופים ציבוריים"(

 או יועץ מס( המעידמורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )פקיד שומה, רו"ח  פקיד אישור 3.5.1
 ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע

 תקף להיות האישור על . 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח
 .ההצעה נכון ליום הגשת ועדכני

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר אישור בדבר 3.5.2
 – להלן) 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק ולפי( זרים עובדים חוק -להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים

 גופים עסקאות בחוק כהגדרתם, אליו זיקה ובעל המציע יצהיר כי המציע(. מינימום שכר חוק
 הורשע ואם, מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע לא, ציבוריים

 תקף להיות האישור על. האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר
 .ההצעה הגשת לתאריך ועדכני
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 זו הזמנה במסגרת להגיש המציע שעל והמסמכים ההצעה מבנה .4

 ההצעה מבנה 4.1

 את למעט מקורי אחד ובעותק לעיל 1.8 לסעיף ובהתאם זה בפרק כמפורט הצעתו את למלא המציע על
למקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדין חתומים עותקים בשני להגיש יש אותו החוזה

 בשלמותה. מההצעה

בכל מקום בו התבקש, ובכל דף אחר ישים  המציעהמציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת 
 על לכך שהוסמך מי יחתום תאגיד הינו והמציע במידה. כנדרשחותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות, 

 .התאגיד למסמכי ובהתאם ידו

 ההצעה מילוי  4.2

 המציע ידי על שיעשה שינוי כל .זו בהזמנה המופיעים תנאי או/ו פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור

 ,אחרת דרך בכל או ,נפרד במסמך או ,המסמכים בגוף תוספת ידי על הסתייגות כל או/ו ההזמנה במסמכי
  .הצעתו לפסילת לגרום עלולים

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים 4.3

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את 
 בכל תת סעיף כמצוין לעיל: הכותרת המודגשת

 ונספח תעריף שכר טרחה יםתצהירנספח  – 1 חוצץ 4.3.1

 .זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד נספח .להזמנה' א נספח  הגשת

, על 1971 –המציע להצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א  על
את חתימתו על ידי  לאמת וכן מלאה בחתימה התצהיר, לחתום בסוף בנספח א'המופיעים התצהירים 

 על המציע לצרף בין היתר:עורך דין. 

  .למקור בת תוקף נאמנה שמאות תעודת

 .קו"ח של השמאי המוצע

 .להזמנה חתום על ידי המציע נספח ב'הגשת 

 ואישור ניכוי מס במקור.ספרים אישור על ניהול 

 חוזהה – 2 חוצץ 4.3.2

 .נספחיו על להזמנה' ג נספח  הגשת

בסימן  כמשמעותו ,כדיןידו -על חתומים עותקים בשני' להזמנה )החוזה( ג נספחהמציע להגיש את  על
ביטוח ה נספח) לחוזה הנספחים לרבות, 1971-א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

 ביצוע(. הוערבות 

חתום ע"י חברת הביטוח ואת נספח ערבות הביצוע  נספח הביטוחעל המציע הזוכה למסור לענבל את 
או כפי שיפורט במכתב  הזכייהימי עבודה לאחר קבלת הודעת  שבעהלא יאוחר מחתום ע"י הבנק 

 .הזכייה

 בחברת ענבל. שמאיםנוהל עבודה ל – חוזהנספח ג' ל

 שמאי חות"דו – 3 חוצץ 4.3.3



 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית בהנהלת  עבור מתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועיל הצעות להציע הזמנה
 03-9778794: פקס, 9700*, 03-9778793. טל, 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 Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

10 
  

 :)במצטבר( כדלקמן שמאי דוחותדוגמאות לסוגי  שלושהמציע להגיש  על

 .מוחלט אובדן ח"דו 4.3.3.1
 .ךער ירידת ח"דו 4.3.3.2
  .נזק מקיף ח"דו 4.3.3.3

 : כללית הערה

 בהתאם שניתנו למצגים המתייחסים נוספים מסמכים או/ו פרטים השלמות מהמציע לדרוש הזכות למזמינה
 ביצוע לצורך לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו, ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו בקשר לרבות, להזמנה

 כל אצל בדיקה לרבות, ההשתתפות תנאי של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן, חוזהה פי-על התחייבויותיו
 . דין לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה ויאפשר ל"הנ הפרטים את המזמינה לרשות יעמיד והמציע, הרשמיים הגורמים
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  הזוכה ההצעה לבחירת ומשקולות מידה אמות .5

יהיו אלו,  הזוכים המציעים. לעיל 2.2בסעיף  כמפורט יםאזורה על בהתבססיהיה  הסופידירוג השמאים 
 האחרים המציעים של האיכות לציוני ביחס וייבחרוציון האיכות הגבוה ביותר בכל אזור פריסה  בעלי

יובהר בזאת כי ענבל שומרת לעצמה  .והכל בהתאם לצרכי ענבל במועד קבלת ההחלטה פריסה אזור באותו
 שיקול"פ ע גאוגרפיים פריסה וכן לאחד או לפצל אזוריאת הזכות להגדיל או להקטין את מספר השמאים 

  .הבלעדי דעתה

 כדלקמן: נקודות  100עד  ויקנואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יתבססו על שיקולי איכות בלבד . 5.1

 ניקוד מידה אמות 

 נקודות 10עד  המבוקשים השירותים בתחוםשל השמאי  מקצועי וותק ניסיון .1

כל שנה מעבר לדרישות החובה 
תקנה למציע נק' נוספת עד 

 לעשר נקודות.

 נקודות 5עד  ביטוח חברות עם מקצועי ניסיון .2

שנות ניסיון מקנות נקודה,  4כל 
שנות ניסיון ומעלה מקנות  20

 נקודות. 5מקס' של 

 נקודות 5עד  (שותפים כולל) במציע שכירים שמאים מספר .3

כל עובד נוסף במציע מקנה 
 נקודות. 5נקודה עד למקס' של 

  נקודות 10עד  במציע מזכירות שירותי .4

 נקודות 5–אחת מזכירה

 נקודות 10–ומעלה מזכירות 2

 תימדד השמאים של המקצועית היכולת -השמאי חות"דו איכות .5
 במסגרת שיוגשו השמאי דוחות של מהדוגמאות עולה שהיא כפי

 .4.3.3כמפורט בסעיף  המציע ידי על ההצעה

 נקודות 20עד 

 נקודות 20עד  כמפורט מטה. -המלצות .6

 לציון בכפוף –ראיון אישי על בסיס התרשמות כללית מהמציע .7
ומקסימום  לעיל 6 -1 המידה באמות נקודות 70 מתוך 55 של סף

 .שמאים 20של 

 :כלהלן נקודות 30עד 

 

 נקודות 15עד  יםהמבוקש יםהשירותבתחום הפגנת ידע ומקצועיות 

לרבות עוצמה אישית, ומכישוריו התרשמות כללית מהמציע 
 .מוטיבציה ורצון לתת את השירותים המבוקשים

 נקודות 15עד 

 המלצות

שיגיש המציע במסגרת  ממליצים לפחות 3המלצה אחת מתוך  לפחות של העל פי בדיק ניקוד יינתןלמציע 
על בסיס מידת אף . יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנקד סעיף זה 'א נספחכמפורט ב הצעתו
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לתקנות חוק חובת  22תו והכל בכפוף לתקנה ישביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות א
, במידה ויש הזכות את לעצמה שומרת המזמינהזה האחרון,  במקרה כי יודגש. 1993 –"ג התשנהמכרזים 

עבודה הלה הכרות מקצועית רבת שנים עם המציע, לנקד בסעיף זה על סמך הידע שלה ועל סמך ניסיון 
 הגורם הממליץ במזמינה. יצויןשלה מול המציע בלבד. במקרה זה 

  – הריאיוןציון סף לשלב 

בנוסף, יוזמנו . אישי זמן לראיוןיו כמפורט לעילנקודות  70מתוך   55רק מציע שעובר את ציון הסף של 
, במקרים את הזכות אף האמור לעיל, שומרת לעצמה המזמינה עלשמאים.  20מקסימום  אישי לראיון

 הינו שעברו את ציון הסף המציעים מספר בהם במקרים לרבות ,האמור הסף ציון את לשנות מיוחדים
מקרה זה, על המזמינה ב. ו/או את המספר המקסימלי של השמאים אשר יוזמנו לראיון דיימ גבוהאו  נמוך

  יהיה לנמק בכתב את החלטתה.
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 6פרק 

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .6

 הגשת ההצעה 6.1

 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי שוידא לאחר ההצעה את להגיש המציע על 6.1.1

 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 ,הנתונים

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

 נספחיו על החוזה לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 6.1.2

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

 ,ההצעות להגשת האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד ,צרופותיה כל על ,שהוגשה הצעה 6.1.3
 ענבל. ע"י המועד להארכת בכפוף נוספים ימים 90 ו/או

 כי מתחייב המציע .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים ,הנתונים כל כי מתחייב המציע 6.1.4

 יהווה כוזבים פרטים מילוי כי למציע ידוע .ופועלו המציע את ומדויק תקף ,מהימן באופן משקפת הצעתו

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה

 דרך בחינת ההצעות 6.2

 פי הזמנה זו כדלקמן: -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על

בחינת כלל ההצעות שהוגשו ובדיקה באם הוגשו כל המסמכים  - בדיקת מסמכים נדרשים שלב א'
 )כולל בקשת השלמות במקרה הצורך(. לעיל  4בכפוף לסעיף הנדרשים 

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

 להיכללמציע חייב  –עילל 2בפרק  כמפורט הגיאוגרפייםהמציעים לפי האזורים  חלוקת שלב ג' 
ולהבחן בכל  גיאוגרפייםאחד אך יכול להיות כלול גם במספר אזורים  גיאוגרפיבלפחות אזור 

 באותו האזור.לשאר ההצעות שהוגשו יחסי אזור באופן 

 לשלב ניקוד האיכות על פי אמות המידהשעברו את תנאי הסף יעברו  המציעים - אמות מידה שלב ד'
  .לעיל 5בפרק  6 -1 המפורטות בסעיפים

זמן לראיון יו ,לעיל כמפורט ,נקודות 70מתוך   55את ציון הסף של  יעבוררק מציע ש -ציון סף  ' השלב 
 את לשנות מיוחדיםבמקרים  את הזכות אף האמור לעיל, שומרת לעצמה המזמינה עלאישי. ה

נמוך או  הינו שעברו את ציון הסף המציעים מספר בהם במקרים לרבות האמור הסף ציון
 מקרה זה, על המזמינה יהיה לנמק בכתב את החלטתה.ב. דיימ גבוה 

 .כאמור לעיל עברו את ציון הסףאשר המציעים  קיום ראיונות אישיים לכל –ראיון אישי  'ושלב 

בהתאם לאמות המידה  גיאוגרפילאותו אזור  ביחסהצעות לניקוד סופי מתן  –ניקוד סופי  ' זשלב 
 לעיל.  5המפורטות בפרק 

 . .גיאוגרפיאזור  בכלבחירת רשימת המציעים הזוכים  - זוכה מציע בחירת 'ח שלב

  שליחת הודעות לכלל המציעים לגבי תוצאות ההליך. -הודעות לכלל המציעים  ' טשלב 

 איסור הפצת מסמכי ההזמנה 6.3

המזמינה והם נמסרים למציע לשם הגשת הצעתו, והמציע כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של 
אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה אחרת 

 כלשהי.
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 ליךהודעה על תוצאות הה 6.4

יימסרו בכתב לכל מציע על פי כתובתו, כמצוין בהצעה, או בכתובת הדואר  ההליךהודעה על תוצאות 
, כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר את. להסרת ספק מובהר בזבהצעתווני שציין המציע האלקטר
, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות סעיף ההליךתוצאות 

 לא יחייב את המזמינה בכל אופן שהוא, אלא אם נחתם על ידה. חוזההכמו כן, זה. 

  המשנה וועדות המכרזיםועדת ו 6.5

ענבל שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה אם מבחינת מהות ההצעה,  6.5.1
 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 6.5.2
 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 6.5.3
 להצעתו, או כדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.

 עיון זכות 6.6

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו  6.6.1
חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר. מציע שלא יציין בהצעתו 

להעביר את הצעתו  תרשאי ענבל תהא, הזוכה ההצעה את להציג תתבקש ענבלמסכים לכך כי במקרה ש
 הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. 

אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא מנוע מלדרוש  מציע 6.6.2
לקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. מובהר כי אין מן חשיפת ח

פי דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה,  עלועדת המכרזים והאמור לגרוע מסמכותה של 
 וזאת לפי שיקול דעתה המלא והכל  על פי דין. 

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תינתן למציע וכרוכה בתשלום עבור  6.6.3
  .זוכות/הזוכה/הצעות בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות

 ההתקשרות חוזהמקדימים לכניסתו לתוקף של  תנאים 6.7

 למועד נכון העדכנילמציע הזוכה גם תעריף שכר הטרחה  ישלחוהזכייה למציע  תמשלוח הודע עם 6.7.1
. למען במערכת חדש ספק פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים לשליחת דרישה כולל, ההודעה משלוח

הסר ספק יובהר כי תעריף שכר הטרחה יכול להשתנות מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של 
 ענבל ובכפוף לצרכיה. 

 החתימה מורשי באמצעות חוזהעל ה המזמינה חתימת לאחר רק יהא לתוקף חוזהה כניסת כי יובהר 6.7.2
  הזוכה. המציעמ שנדרשו האישורים כלל המצאתוכל זאת לאחר  שלה
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 7פרק 

 המציע התחייבויות .7

 המציע עובדי

 

 משנה בקבלני כך לצורך להיעזר רשאי ואינו בעצמו המבוקשים השירותים כל את לתתהמציע מתחייב  7.1
 .זה להליך הקשור בכל עבודתו ביצוע לצורך

 כלפי המועסקים על ידואחריות המציע  7.2

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

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

 חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע 7.3

מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או הנתונים  המציע
שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן 

דעה השירותים המבוקשים לרבות שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת הו
לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה  מהמציעבכתב 

 . מהמציעמתן אפשרות של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים 

על המציע לעדכן את ענבל מידית עם שינוי ו/או סיום תוקף תעודת השמאי. ענבל רשאית לסיים מיד עם 
 תקשרות מיד.היודע על כך את הה

 איסור הסבת זכויות 7.4

המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו או את חובותיו לפי 
 תנאי הליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.

 ביטוח  7.5

 עלעל נספחיו.  וזהבח לקבוע בהתאם יםבעצמו ועל חשבונו לביטוח ידאג יזכה אם כימתחייב  המציע 7.5.1
 בנספחו זו להזמנה 'גנספח  ב כמפורטהמציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי הינו עומד בדרישות הביטוח 

 במלואן.  לחוזה 'א

מ להחזיק בתוקף את "הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע 7.5.2
תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח 

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 

 וח.   מ לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביט"לביטוח בע

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ואין לפרש את  7.5.3
 מ על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין וחוזה זה."האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע
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 8 פרק

 כלליים תנאים .8

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת 8.1

 בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו או/ו המציע לבין ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען
 .שהוא ואופן צורה

 ענבל ליווי 8.2

 . מטעמו מי או/ו ענבל נציג י"ע ילווה השירותים מתן מכלול, האמור מכל לגרוע מבלי

 בלעדיות העדר 8.3

 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 8.4

 סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת, תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא
 .דין פי על הזוכה התחייבות את ענבל לדעת תואמת אינה בכללותה ההצעה שהיא

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 8.5

 הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה ענבל, זאת הצעות בהזמנת אחר מקום בכל האמור כל למרות
 .במכרז שיוגשו מההצעות איזה או ביותר

 השיפוט סמכות 8.6

, זה מהליך הנובעת תביעה בכל או, זה להליך הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות
 . והמרכז יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה

 

 

 בכבוד רב,               

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                                                                
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 תצהירים נספח -' להזמנהאנספח 

הערה כללית: תצהיר זה יש למלא באמצעות מחשב ולא בכתב יד. לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו, להחתימו 
 כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה. 

 –שם השמאי )אם מדובר בעוסק מורשה( / שם החברה )אם מדובר בהתאגדות(  אני הח"מ, ______________
_ , לאחר שהוזהרתי כי עלי _______________  םשמספר/ ח.פ. )בהתאמה( , נושא/ת ת.ז. ("המציע"להלן: 

 להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

חברה  ענבל עבור מנועי וציוד רכב שמאותלמתן שירותי הצעות  קבלתל הליךחותם על תצהיר זה בתמיכה ל הנני
 (."הליך"ה)להלן:  01-2013הליך מס'  לביטוח בע"מ, 

 :המציע פרטי .1

 __________________________________________ _______: המציעשם  .1

 ומספר: ____________________________________  רחוב:  המציעכתובת  .2

 :____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________ עיר

 : _____________________________________________     המציע של טלפון .3

 מס' טלפון נייד של המציע: _______________________________________ .4

 : ___________________________________________    המציע של פקס' מס .5

דוא"ל להתכתבויות  עם המציע:  .6
__________________________________________________________ 

 להליך הנוגע בכל יהידח/יהיזכומכתבי  הודעותהבהרות,  יישלחו בלבד זו מייל לכתובת, לבכם לתשומת
 .המבוקשים השירותים ולמתן

 סף תנאי

 נתינת השירותים המבוקשים במלואם .2

 כמפורטלתת את השירותים המבוקשים  י וביכולת השמאי המוצע מטעמי )אם מוצע(מצהיר כי יש ביכולת הנני
 .2כמו כן הנני עומד בכל הדרישות המפורטות בסעיף . הזמנהל 2פרק ב

 בת תוקף שמאי  תעודת .3

ו/או אחד מהשמאים במציע )במסגרת יחסי עובד מעביד ולא  אחד מהשותפים במציעלפחות מצהיר כי  הנני
מטעם בת תוקף שמאי  תעודת בעלי הינםשיתנו את השירותים המבוקשים, כקבלן משנה ו/או קבלן עצמאי( 

, (שמאי רכב)כמפורט בקריטריונים שנקבעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים בכפוף ומשרד התחבורה והכל 
 . 1980-תש"ם

 המבוקשים השירותים בתחום השמאי של מקצועי וותק ניסיון .4

 ולא מעביד עובד יחסי במסגרת) במציע מהשמאים אחד או/ו במציע מהשותפיםאחד  לפחות כי מצהיר הנני
 שנים חמש של מוכח ניסיון יבעל הינם, המבוקשים השירותים את שיתנו( עצמאי קבלן או/ו משנה כקבלן
 וציוד רכב שמאות שירותי במתן ,זה למכרז ההצעות הגשת במועד המסתיימות השנים שבע במהלך לפחות
 . מצטברב המבוקשיםשירותים הולרשותו/ם עומדים כל האמצעים הנדרשים לצורך מתן  מנועי

 (המשרד)של  המציע של מקצועי וותק ניסיון .5
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ההצעות למכרז זה של שלוש שנים רצופות לפחות שקדמו למועד הגשת תק ו)למשרד( ו למציעהנני מצהיר כי 
 במתן השירותים המבוקשים.

  מידה אמות

  השירותים למתן המוצע השמאי של בתחום מקצועי וותק ניסיון .6
 

 .נא לצרף קו"ח של השמאי המוצע
  

 ביטוח חברות עם מקצועי ניסיון .7

 וסיום התחלהתאריך  ביטוח חברת שם 
)במידה  עמה עבודה

 והסתיים(

 ותאור ממליץ שם
 תפקיד

כתובת +  טלפון
 דואר אלקטרוני

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 המוצעים לתת שירותים לענבל (שותפים לרבות) במציע שכירים שמאים מספר .8

 (.שכירים/או ו_______________ שמאים )שותפים  למציע

  כשמאי מקצועי תקוו שנות השמאי של רישיון מספר (שכיר או שותף) השמאי שם 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 מזכירות במציע  ירותיש .9
 ._______________ מזכירות למציע

 

 המלצות .10

. יובהר הצעתו במסגרת המציע שיגיש הרשימה מתוך אחת המלצה לפחות של העל פי בדיק יינתן ניקודלמציע 
כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות גם לנקד סעיף זה על בסיס מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע 

 . 1993 –"ג התשנלתקנות חוק חובת המכרזים  22התקשרויות קודמות אתו והכל בכפוף לתקנה 

ת עם המציע, כי במקרה זה האחרון, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, במידה ויש לה הכרות מקצועי יודגש
עבודה שלה מול המציע בלבד. במקרה זה יצוין הגורם הלנקד בסעיף זה על סמך הידע שלה ועל סמך ניסיון 

 הממליץ במזמינה. 
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 :השירותים המבוקשים בתחוםממליצים  שלשמות  שלושה לפחותאנא ציין 

 :החתימה של המציע )במידה ורלוונטי( יימורש .11

_______________ __________________ _________________  

 מס' ת.ז.                 תפקיד בחברה/תאגיד          שם פרטי ומשפחה      

______________ __________________ _________________  

  מס' ת.ז.                שם פרטי ומשפחה                תפקיד בחברה/תאגיד 

 כללי תצהיר .12

אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו  וכינספחיה  עלהנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .1
 הליך במסגרת מבוקשיםיתפרסמו במסגרת ההליך, וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים ה

 .זה

לכל  ומסכים, המבוקשים השירותים מתןאת מהות  נתיידי משמעה כי הב עלהגשת ההצעה  .2
את כל  תיע האפשרי, בדקאת מלוא המיד תי, קיבלזו יהצעת תמצהיר כי טרם הגש ,. כמו כןותנאי

לי כל  אין, ולפיכך ועמוד אני בתאי הסף ובאמות המידה הנדרשות הנתונים, הפרטים והעובדות
פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו  נתיו/או לא הב תיטענה כי לא ידע

 וחלקיו.

 באופן משקפים וכי אמת הינם בהצעתי שנמסרו והמידע הפרטים, הנתונים כל כי מתחייב הנני .3
 לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי לי ידוע. ופועלו המציע את ומדויק מלא, תקף, מהימן

 .לאלתר ההצעה

 הצעות הגשת לצורך ונמסרולי כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ידוע .4
רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או  איני וכי זה בהליך

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

 ימים( 120) מאה ועשריםלי כי הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  ידוע .5
בכפוף לבקשת ענבל נוספים  ימים( 90) תשעיםאו /ומהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות, 

 תב להארכת המועד כאמור.מראש ובכ

 /מקוםהחברה שם הממליץ שם 

 עבודתו
 / הממליץ תפקיד
 של ההכרות מסגרת

 המציע עם הממליץ

 לרבות התקשרות פרטי

 של נייד טלפון מספר

 דואר וכתובת הממליץ

 אלקטרוני

1.     

2.     

3.     

4.     
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 כמפורט נדרשיםאת כלל הביטוחים ה עביראבמידה ואבחר כמציע זוכה  כי: הנני מתחייב ביטוח .6
 המוארכת ההתקשרות תקופתולמשך כל תקופת ההתקשרות להזמנה  ג'כנספח המצורף  חוזהב

 . במידה ותהיה

 זכות עיון .13

בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד  אילו חלקיםעל המציע לציין אלו  6.6לאמור בסעיף  בהתאם
יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה המציע מובהר בזאת, כי  מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

 ,וועדת מכרזים להחלטת. מובהר כי זכות העיון כפופה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה
 לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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 סודיות  חובתוניגוד עניינים  העדרהתחייבות ל .14

 סודיות כדלקמן:   חובתוהח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך להעדר ניגוד עניינים  אני

 אחר אדם וכל משנהה קבלני עובדיו, לרבות המציע כי תנאיב המציע עם להתקשר הסכימה וענבל הואיל

 סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו

 פומבי מידע למעט ,להלן כהגדרתו המידע סודיות שמירתל הדרוש כל לעשות המציע התחייבות

 זה בהסכם התקשרותו טרם למציע ידוע שהיה מידע ו/או לכל ידוע והיה ברבים פורסם כי הוכחש

 מוסמכת. רשות של צו ע"פ ו/או דין כל פי על ע"פ לגלותו נדרש המציע אשר מידע ו/או

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל

  ומר,ח דעת, חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) ידעמ לידיעתי

 העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,

 בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז

 בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע  הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או לחוזה

 ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף,

 גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל

 מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא החוזה, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם

 לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז שין,העונ

 את הגיש אליו והתחומים הרלוונטיות פי על אחד כל) כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני ,לזאת אי 

 (:הצעתו

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

  עניינים ניגוד העדר 14.1

 המזמינה כלפי הןכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ב להיותמצהיר כי אמנע  מ הנני .14.1.1
 החל ממועד תחילת עבודתי עם המזמינה.  חוזהוב ההזמנה במסמכי כאמור

 ליתןאהיה רשאי  לאשירותים הלמתן  חוזהיחתם שי שלאחר לי ידוע כי בזאת מצהיר כן כמו .14.1.2
ות נגד המדינה בתחומים בהם "ד ו/או את השירותים המבוקשים, כולם או חלקם, בתביעחוו

עוסקת ענבל כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )היועץ מצהיר כי ידוע לו כי ייתכנו 
שינויים בתחומי העיסוק של ענבל מעת לעת( ואף לא אקיים שיתוף פעולה עם חברות ביטוח, 

בעניין כנגד ענבל, למעט במידה שתופנה בקשה  תביעות המגישיםסוכנויות ביטוח וגופים אחרים 
 לאישור ענבל מראש ובכתב. 

 סודיות חובת 14.2

  

סודיות לרבות אי העברת מסמך או אי העברת מידע לידיעת  לשמירתמצהיר כי אהיה אחראי  הנני 14.1.1
על ידי המזמינה והכל  המבוקשיםכל אדם שאינו מטעם המזמינה ואינו קשור למתן השירותים 

 כמפורט בתצהיר. 

 שיש במידה, במציע העובדים לכל בקשר סודיות על לשמירה אחראי אהיה כי מתחייב הנני 14.1.2
 . במציע עובדים

 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות 15

 במתן ידו על שיועסקו העובדים לגבי, זה חוזה תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני
/או ו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 .המוארכת ההתקשרות תקופת
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 פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -תצהיר מציע על 16

 מצהיר בזאת בשם המציע כי: הנני

"( החוק, להלן: "1976-ציבוריים, התשל"וב' לחוק עסקאות גופים 2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 
בפסק דין חלוט  הורשעו לאב' לחוק( 2המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליהם )כהגדרתם בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-שכר מינימום, התשמ"זאו לפי חוק  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 או:

ב' לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 2המשרד, כ"א מעובדי המשרד ובעל זיקה אליהם )כהגדרתו בסעיף 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-"אהוגנים(, התשנ
 במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא מידע  17
 .התצהירשניתן במסגרת  למידעת ביחס נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמו

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זהו

 :1 חתימה מורשה

    

 המצהיר חתימת .ז.ת   מלא שם תאריך

  :2 חתימה מורשה

    

 המצהיר חתימת .ז.ת   מלא שם תאריך

 

 ד"עו אישור

  בפניי הופיע_____________  בתאריך כי בזאת ת/מאשר, ד"עו_____________  מ"הח אני
____________   מספרה אשר. ז.ת באמצעות עצמו את זיהה ואשר אישית לי המוכר _____________

, בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה, כן יעשה לא באם וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר
 .בפניי עליה וחתם דלעיל הצהרתו הצהיר

    

 הדין עורך של וחותמת חתימה  רישיון מספר הדין שם עורך תאריך
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 נספח ב' להזמנה – תעריף שכר הטרחה

 יהיה על( נהג חות"דו/תביעה מספרי י"עפ לאירועים הפרדה הדעת בחוות שיכלול) רכב לבדיקת גלובלי ט"שכ
 :כדלקמן התעריפים המפורטים פי

 .₪ 335  -"ח הערכת נזק דו .1

 . ₪ 355  -ירידת ערך  הערכת"ח דו כוללנזק  הערכת"ח דו .2

)דו"ח זה יופק לבקשת ענבל ובאישור מראש ₪.  170 –"ח ירידת ערך )בנפרד מדו"ח הערכת נזק( דו .3
 ובכתב בלבד(.

 הכללי החשב חוזרי לפי, פרטי ברכב נסיעה הוצאות החזר תשלם ענבל – פרטי ברכב נסיעה הוצאות .4
 "(. ונייםחיצ שירותים לנותני בתפקיד נסיעה הוצאות החזר)"

 ליעד הנסיעה מרחק בהן נסיעות עבור רק החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי יינתנו, כימודגש בזאת 
 .השמאי ממשרד מ"ק 30 על עולההבדיקה 

 לחודש נכון התשלום. ליעד השמאי ממשרד הקילומטרים במספר התעריף מכפלת לפי יחושב התשלום .5
 .מ"מע בתוספת לקילומטר ברוטו ₪ 1.40 על עומד 2/2012

. הכללי החשב באגף השכר חטיבת י"ע המפורסמת מרחקיםה טבלת לפי יחושב הנסיעה מרחק .6
 ליעד הקרובה העיר מיקום לפי המרחק יחושב, מסוים יעד לגבי מידע קיים לא שבהם במקרים
 של דעתו שיקול סמך על, הנסיעה יעדי בין המרחק יחושב לא מקרה בכל. המרחקים בטבלת המצוינת

 . הכללי החשב באתר לעת מעת מפורסמים עדכונים. מטעמו, דיווח סמך על או השמאי

 .חוזהל 'ג כנספח לנוהל מצורף המרחקים טבלת העתק .7

 השמאי שיבצע השמאות עבודות כל בגין אחת פעם ישולמו האמורות הנסיעה הוצאות כי מובהר .8
 .בחשבון שכר הטרחה האמורה הנסיעה במסגרת

 "מ. מע כולליםאינם  בנספח זההמצוינים  הסכומים כל .9

 לרדיוס עד נסיעות לרבות הכרוכות במתן השירותיםו המשרדיות ההוצאות מלוא את כולל זה תעריף .10
 "מ.ק 30 של

במערכת  וכנגד חשבון מפורט שיאושר ע"י נציג ענבל 30ורה תשולם בתנאים של שוטף + התמ .11
 כדין .גיש לענבל חשבוניות מס א, וזאת אחרי שהמחשוב

הזמנה זו ונספחיה )לרבות התמורה כאמור תהווה את מלוא התמורה בגין מתן השירותים לפי  .12
 היה זכאי לכל תמורה ו/או החזר נוסף או אחר. לא י והשמאי, החוזה(

 ספרים ניהול אישור ימציא שהשמאי לכך ובכפוף השמאי של הבנק לחשבון ישירות תשולם התמורה .13
 .במקור מס ניכוי ואישור

 השמאי. ענבלהמשפט באותם מקרים בהם יוזמן על ידי  בבית, נפרדיופיע תמורת תשלום  השמאי .14
לאחר סיום  אף, הצורךמתחייב לגרום לכך שכל שמאי המועסק על ידו יופיע בבית המשפט במקרה 

 עבודתו אצל השמאי.

כפוף לצרכיה ענבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריף שכר הטרחה המצוין לעיל, ב .15
 ולשיקול דעתה הבלעדי.
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 חוזהה -' להזמנה  גנספח 

 2013 שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש__________, שנת

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ב י ן:
 מרחוב ערבה  
 282ת.ד.                       
 קריית שדה התעופה  
 70100  ,נתב"ג 
  "ענבל"()להלן:  

 מצד אחד; 

 _____________________ ל ב י ן :
  ת.ז.   

   כתובת: 
   מס' טלפון: 
  מס' פקס':  
 ("השמאי/או "ו "המציע")להלן:  

 מצד שני;                                                                                                                   

 נספחיו; וזה חוזהכמפורט בהמבוקשים את השירותים  לקבלוענבל מעוניינת  והואיל

השירותים המבוקשים בתחום מתן  לנתינתוהמציע, מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון והמיומנות  והואיל
נספחיו, מעוניין המציע לתת לענבל את השירותים וזה  חוזהכמפורט בוציוד מנועי  רכב שמאותשירותי 

 זה לעיל ולהלן; חוזהזה, הכול בתנאים המפורטים ב חוזההמבוקשים כהגדרתם ב

זה לעיל  חוזההכול כמפורט בעצמאי,  כקבלןמהמציע את השירותים המבוקשים,  לקבלוענבל מעוניינת  והואיל
 ולהלן; 

ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו הנ"ל של המציע במסגרת הליך הגשת הצעות שערכה ענבל )להלן:  והואיל 
השירותים  אתממנו  לקבל(, בחרה בו ענבל מבין מספר מועמדים והיא מעוניינת "הליך הגשת הצעות"

 המבוקשים. 

אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם  חוזהים להתקשר בוהצדדים מעוניינ והואיל
 המשפטיים בקשר למתן השירותים המבוקשים;

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 והגדרות פרשנות מבוא, .1

 והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  חוזההמבוא ל

 .חוזהנועדו לנוחות הצדדים בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההכותרות בראש כל סעיף 

 והגדרות נספחים .2

 זה: חוזהלהלן מונחים ב

 אשרו להזמנה 3בפרק  כמפורטעומדים בתנאי הסף הו/או משרד שמאות  שמאי המציע/או ו שמאי
 (."ההצעה"במסגרת ההליך )להלן:  תוהגיש הצע

 המכרזים של ענבל. תעדוו וועדת המכרזים
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 חברה ענבל עבור מנועי וציוד רכב שמאות שירותי למתן הצעות להציע הזמנה ההזמנה
 .01/2013פומבי, אשר מספרו  במכרז מ"בע לביטוח

המציע/ים 
 הזוכה/ים

והמסומן ) זהוענבל חתמה עמו/ם על חוזה  זהמציע/ים שהצעתו/ם זכתה בהליך 
 . (הזמנהל 'גכנספח  

ו/או השירותים 
השירותים 
 המבוקשים

 .זה לחוזה 4בסעיף מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט 

 .המוסכים אליהם מגיעים כלי הרכב לתיקונים המוסכים

מקצועיים  בקריםמקצועית על תיקוני תאונות דרכים מול המוסכים ע"י  בקרה חדש עבודה מודל
 כמוגדר להלן. 

 תיקון אופן ועל הנזק הערכת"חות דו על בקרה יבצע אשר ענבל של/נציג עובד מקצועי בקר
 .במוסך הנזק

, מנהל הרכב הסוהר בתי שירות, ישראל משטרת נציג כגוןנציג ענבל או מטעמה ) טכני מפקח
 לשמש כמפקח במוסכים. ה( שאושר על ידאחר נציג כל או/והממשלתי 

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

 מקצועיאחראי 
 מטעם ענבל

לצורך ביצוע חוזה  ה/או כל מי שימונה מטעמואגף תביעות רכב ורכוש  מנהלת
 זה ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה.

על ההליך  אחראי
 מטעם ענבל המכרזי

 .מורלי שרה"ד עו

 חוזהה מסמכי  .3

 זה: חוזההמסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מ

 השבעמ, לא יאוחר לענבלומצא על ידי המציע ת הביטוח פוליסתאישור עריכת ביטוחים ) - חוזהל' אנספח 
 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה(.

 .השמאינוהל עבודת  - חוזהל' בנספח 

ימי עבודה  שבעהמ, לא יאוחר לענבלומצא על ידי המציע ת הביצוע ערבותערבות ביצוע ) - חוזהל' גנספח 
 קבלת הודעת הזכייה(.לאחר 

 ."חוזה"ה, יכונו להלן: ם לונספחיוהזה  חוזה

 המבוקשים השירותים .4

כי ההזמנה, השירותים הנדרשים מסמב לרבות, זה מכרז במסמכי אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי
"השירותים ו/או  "השירותים")להלן:  כדלקמן ועל המציע לעמוד בכל הדרישות באופן מצטבר הינם

 (:"המבוקשים

 רכב שמאות שירותי 4.1

פיזית למרכזי השירות  הגעהבין השאר  יםהמציע לתת שירותי שמאות רכב וציוד מנועי הכולל על
 שמאי לרבות תמונות וכל חומר רלוונטי לתביעה.  ח"דו)מוסכים(, בדיקת הרכב, העברת 

שמאות לאופנועים, מתן יכללו מתן שירותי שמאות לרכב קל וכבד, מתן שירותי  שירותי השמאות
 שירותי שמאות לציוד מכאני קל וכבד וכל שירות מקצועי אחר בתחום שמאות הרכב.
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על השמאי להגיע למוסך ו/או מרכזי השירות לפני תיקון כלי הרכב בפועל, ופעם נוספת במהלך ו/או 
 סיום ביצוע התיקון, אלא אם כן, ענבל תאשר אחרת.

לתוקף באופן סופי, במידה ויאושר  ודל העבודה החדש מול השמאיםממודגש בזאת, כי עם כניסתו של 
 לאישור הרכב תיקון טרם ראשוניתיידרש המציע להעביר לענבל חוות דעת , 1.12.2כמפורט בסעיף 

לחוות הדעת . לאחר אישור הגורם המקצועי בענבל ותיקון הרכב בהתאם בענבל המקצועי הגורם
 . לתביעה הרלוונטי חומר וכל תתמונו לרבות סופיח שמאי "יועבר דו

לתוקף באופן סופי, במידה ויאושר, עשוי  מודל העבודה החדש מול השמאיםלאחר כניסתו של 
להיווצר הצורך בקבלת שירותי ייעוץ ובקרה על תיקוני תאונות דרכים ממשרדי ענבל באמצעות 

לוונטי, והכל בכפוף מערכת המידע מול המוסכים )אם וכאשר, תתממש אופציה זו יפורסם תעריף ר
 לשיקול דעתה של ענבל ועל פי צרכיה. למציע הזוכה תהיה זכות סירוב(. 

 פריסה גיאוגרפית 4.2

לעיל באחד מהאזורים הבאים לכל  4.1על המציע לתת את השירותים המבוקשים המפורטים בסעיף 
 1.12. מודגש בזאת כי בכפוף לאמור בסעיף (הפחות )המציע יכול לתת את שירותיו במספר אזורים

"האזורים המציע יבחן בכל אזור בנפרד וביחס להצעות שהוגשו באותו אזור. להלן:  להזמנה
 (:"האזור הגיאוגרפי"או ו/ הגיאוגרפיים"

  .אביב והמרכז תל 4.2.1

 אזור השרון. 4.2.2

 אשקלון. 4.2.3

 .ירושלים 4.2.4

  .והצפון חיפה 4.2.5

 .לרבות אילת דרום 4.2.6

  מיחשוביות דרישות 4.3

 הבאות: המיחשוביותמתחייב לעמוד בכל תקופת ההתקשרות בדרישות  המציע 4.3.1

בפועל את מערכות המחשוב כמפורט  התקשרותהמציע יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל תקופת ה 4.3.2
 להלן:

 זיכרון פנימי; GB 1ומעלה עם מינימום  4דגם פנטיום  PCמחשב      4.3.3

 ;SP3  Windows XP לכל הפחות עם מערכת הפעלה 4.3.4

 ומעלה; Internet Explorer 7דפדפן אינטרנט:  4.3.5

 מעודכנת באופן שוטף;הכנת אנטי וירוס מותקנת וות 4.3.6

מול  Pop-Upולאפשר  ActiveX, JAVA, juniper , CheckPoint Clientאפשרות להרצת  4.3.7
 אתר האינטרנט והמערכת של ענבל;

הנחיות ענבל  יבור למערכת המחשוב של ענבל באחת משתי האופציות הבאות, וזאת על פיח 4.3.8
 בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לצרכיה:

 



 
 

 מ"בע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית בהנהלת  עבור מתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועיל הצעות להציע הזמנה
 03-9778794: פקס, 9700*, 03-9778793. טל, 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 Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

27 
  

 של בזק ייעודי לענבל; IP/VPN-קישור ל 4.3.8.1

 /כבלים וכו'(;1.5M/128K ADSL) חיבור לאינטרנט מהיר בקצב מינימאלי של 4.3.8.2

/כבלים תתאפשר התקנת תוכנת זיהוי והצפנה מתוצרת חברת ADSLבמקרה של תשתית 
Checkpoint ;לצורך חיבור לאתר ענבל 

אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התקנת תוכנות השתלטות דרך האינטרנט, הכל על פי הנחיות 
 המזמינה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; 

מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות לצורך עבודה עם המערכת הממוחשבת    4.3.9
טי וירוס, סורק ותקשורת שוטפת לספקים )בזק וכו'( לרבות חומרה, רישיונות למערכת הפעלה, אנ

 הזוכה בלבד. מציעיהיו על חשבון ה

מובהר, כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש לצורך מתן  כן 4.3.10
להורות למציע הזוכה, עמו תתקשר, לשנות ו/או לעדכן את מערכות המחשוב  השירותים,

היינה תואמות שדרוגים במערכת הממוחשבת )כהגדרתה להלן(, המותקנות אצלו על מנת שת
 במידה שיהיו. שינוי ו/או עדכון כאמור ייעשה על חשבון המציע הזוכה בלבד.

כן מובהר, כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש להורות למציע  4.3.11
מידע ממוחשבת מבוססת  הזוכה, שקשרי העבודה השוטפים עמה יתבצעו באמצעות מערכת

INTERNET EXPLORER " :(, שתאפשר המערכת הממוחשבתשתסופק על ידי ענבל )להלן"
 בין היתר, בכפוף להחלטת ענבל את הדברים הבאים: 

 מציעקבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים להם התחייב ה 4.3.11.1
 . הזוכה

 הנדרש במהלך הטיפול בתיק התביעה. שוטף אחרערכות סיכון, וכל עדכון הזנת בקשות, ה 4.3.11.2

 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . 4.3.11.3

 כללית דרישה 4.4

שירות רלוונטי נוסף  כל לספק המציע על מנועי וציוד רכב שמאותבתחום  מציע להיות בעל מומחיותעל ה
והכל  מהמציעלמתן השירותים המבוקשים, לרבות צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים המבוקשים 

   .בכפוף לצרכי ענבל ולשיקול דעתה הבלעדי

 מתן השירותל"ז לו 4.5

לחוזה זה ועל המציעים הזוכים לעמוד ולעבוד  כנספח ב'לו"ז למתן השירות כמו גם נוהל עבודה מצורף 
 על פיו. 

 ההתקשרות וסיום חוזהה תקופת .5

 חוזהתקופת ה 5.1

( המתחילה שנים לושש – חודשים ושישה שלושים) חודשים 36 הינהההתקשרות עם המציע הזוכה  תקופת
 (. "התקשרות"תקופת ה)להלן:  החוזההצדדים על  תחתימ מועדב

 חוזהאופציה להארכת תקופת ה 5.2

מראש בכפוף למתן הודעה למציע  חודשים נוספים 24לתקופה של עד  חוזהענבל רשאית להאריך את ה
"תקופת כאמור )להלן:  חוזהימים לפני תום תקופת ה 60על רצונה להאריך את ההתקשרות, ובכתב 

ים זה, בשינוי חוזההמוארכת יחולו על הצדדים כל הוראות  חוזה(. בתקופת הההתקשרות המוארכת"
 המחויבים. 
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 הודעה על סיום ההתקשרות 5.3

לעיל, מוסכם בזה כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את החוזה  5.2-. ו5.1למרות האמור בסעיף 
  ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק. 60לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

תהיה לענבל הזכות לאפשר לגרוע מהאמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים,  מבלי
)להלן:  ההתקשרות סיום למועד נכון אצלו והקיימים הפתוחיםולטפל בתיקים  להמשיךמציע הזוכה ל
 "(. בפועל ההתקשרות סיום"

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום החוזה ו/או  לשמאי 5.3.1
 ביטולו מכל סיבה שהיא.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל  5.3.2
ד או מקרה של הפרת יסודית של החוזה על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סע

 תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.

עם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי המציע ובין על ידי ענבל, יעביר  5.3.3
לענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים  השמאי

ר לענבל כאמור ימצא בידי ענבל העותק ברשותו, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומ
 היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או לחוזה זה. 

להשמיד כל  השמאיעם ביצוע העברת החומר לענבל כאמור, על פי ובכפוף להוראותיה, מתחייב  5.3.4
חומר, מידע ונתון שיישארו ברשותו בקשר עם חוזה זה ו/או השירותים המבוקשים. ענבל תהיה 

 . עליהעל פי בקשתו להשאיר עותק נוסף בידי נאמן שיהיה מקובל  לשמאירשאית לאשר 

 התמורה .6

 תעריף שכר טרחה 

יהיה ( נהג חות"דו/תביעה מספרי י"עפ לאירועים הפרדה הדעת בחוות שיכלול) רכב לבדיקת גלובלי ט"שכ 6.1
 :כדלקמן התעריפים המפורטים פי על

 ₪. 335  -"ח הערכת נזק דו 6.1.1

 ₪.  355  -"ח הערכת נזק הכולל דו"ח הערכת ירידת ערך דו 6.1.2

)דו"ח זה יופק לבקשת ענבל ובאישור מראש ₪.  170 - "ח ירידת ערך )בנפרד מדו"ח הערכת נזק(דו 6.1.3
 ובכתב בלבד(.

 החזר)" הכללי החשב חוזרי לפי, פרטי ברכב נסיעה הוצאות החזר תשלם ענבל - פרטי ברכב נסיעה הוצאות 6.2
 על עולה ליעד הנסיעה מרחק בהן נסיעות עבור רקוכן  "(חיצוניים שירותים לנותני בתפקיד נסיעה הוצאות

 .השמאי ממשרד מ"ק 30

 לחודש נכון התשלום. ליעד השמאי ממשרד הקילומטרים במספר התעריף מכפלת לפי יחושב התשלום 6.3
 .מ"מע בתוספת לקילומטר ברוטו ₪ 1.40 על עומד 2/2012

 במקרים. הכללי החשב באגף השכר חטיבת י"ע המפורסמת מרחקים טבלת לפי יחושב הנסיעה מרחק 6.4
 בטבלת המצוינת ליעד הקרובה העיר מיקום לפי המרחק יחושב, מסוים יעד לגבי מידע קיים לא שבהם

 שיקול סמך על, הנסיעה יעדי בין המרחק יחושב לא מקרה בכל. זה לחוזה' ג לנספח פתמצורההמרחקים 
 .הכללי החשב באתר לעת מעת מפורסמים עדכונים. מטעמו, דיווח סמך על או השמאי של דעתו
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 הנסיעה במסגרת השמאי שיבצע השמאות עבודות כל בגין אחת פעם ישולמו האמורות הנסיעה הוצאות 6.5
 .האמורה

גיש אוכנגד חשבון מפורט שיאושר ע"י נציג ענבל, וזאת אחרי ש 30תשולם בתנאים של שוטף + ורה התמ 6.6
 לענבל חשבוניות מס כדין.

היה יבגין מתן השירותים לפי חוזה ההתקשרות, ולא  לשמאיהתמורה כאמור תהווה את מלוא התמורה  6.7
 זכאי לכל תמורה ו/או החזר נוסף או אחר. 

 ספרים ניהול אישור ימציא שהשמאי לכך ובכפוף השמאי של הבנק ןלחשבו ישירות תשולם התמורה
 .במקור מס ניכוי ואישור

מתחייב  השמאי. ענבלהמשפט באותם מקרים בהם יוזמן על ידי  בבית, נפרדיופיע תמורת תשלום  השמאי 6.8
לאחר סיום עבודתו אצל  אף, הצורךלגרום לכך שכל שמאי המועסק על ידו יופיע בבית המשפט במקרה 

 השמאי.

 כל סכום אשר היא חייבת בניכוי על פי דין. ינוכה, זה חוזהתשלום בו חייבת ענבל על פי  מכל 6.9

את הזכות לשנות מעת לעת את תעריף שכר הטרחה המצוין לעיל, בכפוף לצרכיה ענבל שומרת לעצמה  6.10
 ולשיקול דעתה הבלעדי.

 קיזוז .7

הימנה, כל סכום ספק ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל, כי אתלמען הסר ספק, מודגש בז
על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי  הספקהמגיע לה מאת 

והיטלי חובה החלים על התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים 
 .ענבל מתחייבת להודיע על כך למציע הזוכה חמישה ימים מראש יצוע חוזה זה.שלישיים כתוצאה מב

 החוזה לביצוע בנקאית ערבות .8

' ג נספחחוזרת בנוסח המצורף כלהמציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  מציעעל ה 8.1
ענבל חברה לביטוח , צמודה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין, לפקודת בנק ישראלי, מאת לחוזה זה

תקופת  אורך כל, בתוקף לאלף שקלים חדשים( השי)עשרים וחמ₪  25,000בשיעור של  ,בע"מ
 וששה חודשים נוספיםועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  מתן השירותיםההתקשרות )מיום תחילת 

במידה . מתן השירותיםחודשים ממועד תחילת  42דהיינו,  ,חודשים( שישהועוד  ההתקשרות)תקופת 
ערבות מחודשת לתקופת ההתקשרות  ענבל תאריך את תקופת ההתקשרות מחויב הספק בהגשתו

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

זמנה וחוזה הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה המציע הזוכה,הערבות שימציא  8.2
הזוכה  מציעהבו בכל מקרה , כולה או חלקה, ההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

 החוזה.הצעתו ו/או ההזמנה ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי 

, החוזההצעתו ו/או על פי ההזמנה ו/או על פי על פי  בהתחייבויותיו מציעבכל מקרה בו לא יעמוד ה 8.3
, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת מציעבטל את החוזה בהודעה בכתב לרשאית ענבל ל

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

חלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע החוזה למי היה ובוטל החוזה רשאית ענבל ל 8.4
 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך. מציעשיקבע ע"י ענבל וה

לענבל וענבל תהא זכאית  מציעים מאת הכמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס 8.5
בות, מבלי שחילוט הערבות יגרע מזכויותיה על פי את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בער מציעלתבוע מה

 כל דין.
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 המציע והצהרות התחייבויות .9

כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבחוזה זה ונספחיו, וכי  9.1
 יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים.

מאמצים סבירים כדי להיות זמין באופן שוטף )בשעות העבודה המציע מצהיר ומתחייב לעשות  9.2
לצורך ביצוע השירותים המבוקשים נשוא חוזה זה וכן כדי לעמוד בלוחות הזמנים כפי  המקובלות(

 .מפורט לעילש

המציע מצהיר, כי קיימים ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת החוזה, כל  9.3
ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן  אישורים,תעודות, הה

 השירותים המבוקשים כאמור בחוזה זה. 

המציע מצהיר בזה, כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים  9.4
 מצהיר המציע .הועית מעולהמבוקשים, והוא מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצ

, מהמציע המבוקשיםלענבל שמורה הזכות לצמצם או להרחיב את היקף השירותים ש לו ידוע כי בזאת
בכפוף לצרכי החברה ולשיקול דעתה הבלעדי וכי ענבל אינה מתחייבת על כמות תיקים ו/או על מספר 

 . מהמציעפניות לבקשת שירותים 

מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים המציע מתחייב לאפשר לענבל או מי  9.5
 המבוקשים שיינתנו על ידו.

המציע העביר לענבל, עובר לחתימת חוזה זה, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  9.6
וכן אישור כדין  1976 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

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

, אחרת ובין דין פי על ובין חוזה פי על בין, מניעה כל אין ידיעתו למיטב כי ומצהיר מתחייב המציע 9.7
 של במצב כיום נמצא ואינו ידו על המבוקשים השירותים ולמתן זה חוזה פי על ענבל עם להתקשרותו

 .לכך חשש או עניינים ניגוד

 נשוא התחייבויותיו ביצוע עם לכך חשש או עניינים ניגוד של במצב עצמו את להעמיד לא מתחייב המציע 9.8
 .  זה חוזה נשוא התחייבויותיו בביצוע לפגוע עלול אשר מעשה מכל ולהימנע זה חוזה

 עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד להיווצר עלול בו מקרה בכל, לאלתר, לענבל להודיע מתחייב המציע 9.9
 .ענבל כלפי

 .חוזהב יסודית תניה מהווה לעיל האמור כי למציע ידוע 9.10

 זה חוזהב כאמור סודיות לשמירת המציע של מהתחייבותו לגרוע כדי לעיל באמור אין, ספק הסר למען 9.11
 . נספחיו על

 הנוגע בכל, לעת מעת שיתעדכנו כפי - מוסמכת רשות וכל דין כל הוראות אחר למלא מתחייב המציע 9.12
 . פיו על המבוקשים השירותים ומתן זה חוזה הוראות לקיום

 לשירותים הקשור מומחיותו בתחום שיחולו וההתפתחויות החידושים בכל להתעדכן ידאג המציע 9.13
 השירותים ומתן התחייבויותיו ביצוע במסגרת ליישמם שיוכל מנת על זה חוזה פי על המסופקים
 . זה חוזה פי על לענבל המבוקשים

 ביטוח .10

 'א נספחכ ףהמצור הביטוח בנספח המפורטים הביטוחים כל את מורשה מבטח אצל לרכוש מתחייב הספק
 לביטוח חברה לענבל וולהחזיר מ"בע לביטוח חברה ענבל ולטובת לטובתו, שינוי כל ללא וולמלא, לחוזה זה

 כל את כולל ואכשה, יהיהזכ על ההודעה קבלת לאחר ימים שבעהמ יאוחר לא( םבמקור )חתו מ"בע
 להלן: מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים

 
 המעבידים חבות ביטוח 10.1
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השמאי  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל  10.1.1
 והשטחים המוחזקים;

למקרה  "בארה דולר, 5,000,000 -ו, לעובד"ב  ארה דולר 1,500,000 מסך יפחתו לא האחריות  גבולות 10.1.2
 ולתקופת ביטוח )שנה(;

 עבודה/מחלת מקצוע כלשהי  כי היא הביטוח יורחב לשפות את ענבל היה ונטען לעניין קרות תאונת 10.1.3
 נושאים בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי השמאי.

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 10.2

 בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוףהשמאי יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל  10.2.1
 ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 דולר ארה"ב; 250,000 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  10.2.2

 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  10.2.3

הביטוח יורחב לשפות את ענבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי השמאי וכל הפועלים  10.2.4
 מטעמו. 

 מקצועית אחריות ביטוח 10.3

 ;מקצועית אחריות בביטוח המקצועית אחריותו את יבטח השמאי 10.3.1

ואשר הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של השמאי, עובדיו ובגין כל מי שפועל מטעמו  10.3.2
רשלנית  אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה

 שנעשו בתום לב, בקשר ובמהלך מתן שירותי שמאות רכב  וציוד  מנועי לפי הסכם עם ענבל.

 דולר ארה"ב;  100,000 –בולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ ג 10.3.3

 :הבאות ההרחבות את וללכל יורחב הפוליסה פי על הכיסוי 10.3.4

 מרמה ואי יושר של עובדים; -
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -
 ;ענבל כנגד השמאי תביעות כלפי יחול לא הביטוח אולם. Cross  Liability -אחריות צולבת  -
 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -

הפועלים      הביטוח יורחב לשפות את  ענבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי השמאי, וכל  10.3.5
 מטעמו.

 כללי 10.4

 :הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

השיפוי כמפורט        להרחבילשם המבוטח תתווסף כמבוטחת נוספת ענבל חברה  לביטוח בע"מ, בכפוף  10.4.1
 לעיל.

צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  ניתנה על       בכל מקרה של  10.4.2
 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  45כך הודעה מוקדמת של 

לא  שהויתורהמבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  ענבל ועובדיה, ובלבד  10.4.3
 ונת זדון.יחול לטובת  אדם שגרם  לנזק מתוך כו
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ובות חהשמאי  יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל  10.4.4
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 .השמאי על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות 10.4.5

 קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל 10.4.6
פי  ח ראשוני המזכה במלוא הזכויות עלביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הינו בחזקת ביטו

 הביטוח.

מ להחזיק בתוקף את פוליסות "הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע
תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם ענבל הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח 

הפוליסות המחודשות מאושרות מקור מהעתקי  שלוחמ בתוקף. הספק  מתחייב ל"חברה לביטוח בע
מ "וחתומות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים בחתימת המבטח על חידושן לענבל חברה לביטוח בע

 טוח.   לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הבי

ואין לפרש את  פק מכל חובה החלה עליו על פי דיןאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הס
 חוזה זה.ומ על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין "האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע

 המציע ושיפוי אחריות .11

השירותים המבוקשים כאמור בחוזה זה,  המציע מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן 11.1
ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה במתן השירותים  לתןוכי הוא מתחייב 

המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בחוזה זה ובכפוף להוראות כל דין וכל רשות 
 מוסמכת.

אשר נגרם ע"י המציע ו/או מי מטעמו ו/או או מי מטעמה, בגין נזק ו/בכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  11.2
, יפצה וישפה המציע את הקשור אליו בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או להסכם זה

הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין ה ענבל או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישת
ר, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, בשל או בקשר לנזק כאמו

 לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

לו להצטרף  ותעשה ככל העולה בידה כדי לאפשרענבל תודיע למציע על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה  11.3
 .עם ענבל להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור

המציע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כל  11.4
 דין לאנשים המועסקים על ידו.

 צאה מביצוע העבודה באופן רשלני.המציע יפצה את ענבל על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתו 11.5

 האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה.  11.6

 עצמאי קבלן – מזמין יחסי .12

קבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין הצדדים,  –המציע מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  12.1
 למתן לו הדרושים המשנה/ני קבלןאו ו/ אחר אדם על כלבשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד, לרבות 

 .השירותים

וכל אדם אחר /ואו קבלן/ני המשנה עבור עצמו  לשלם  מבלי לפגוע מהאמור לעיל, מתחייב  המציע 12.2
את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלום חובה  הדרושים לו למתן השירותים

ת, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים אחר המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשו
 לענבל ולביצוע חוזה זה.
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לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם דרישתם הראשונה, מציע מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל מתחייב ה 12.3
בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש נגדם, ואשר תתבסס על קיומם 

לרבות כל אדם אחר /ואו קבלן/ני המשנה הדרושים  ,המציעמעביד בין ענבל לבין  –כביכול של יחסי עובד 
 נוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לביצוע חוזה זה.בקשר ו/או ב לו למתן השירותים

 זכויות הסבת איסור .13

 הסבת זכויות ענבל 13.1

 וללא עת בכל זה חוזה פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות או/ו להסב או/ו להעביר זכאית תהיה ענבל
ענבל תודיע על כך למציע הזוכה. כל זכויות ענבל ע"פ החוזה יועברו למוסב ולא  .המציע הזוכה הסכמת

מנת שהמוסב יקבל על עצמו את -תהיה למציע הזוכה כל טענה לעניין זה. ענבל תפעל ככל העולה בידה על
 .התחייבויותיה ע"פ החוזה

 מסירת השירותים לאחר 13.2

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

 הסכמת ענבל לגורם נוסף 13.3

דעתה(, כי במתן השירותים לפי שיקול  -, כי בכל מקרה בו תסכים ענבל )ככל שתסכים בזאת מובהר
המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ייעזר המציע באדם אחר מטעמו ו/או קבלן/ני משנה מטעמו )לרבות כוח 
עזר כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו, בכתב ומראש, של אותו אדם וכן בכך שכל אדם 

לסודיות וכן על התחייבויות נוספות  ו/או קבלן/ני משנה כאמור יוחתם, מראש ובכתב, על התחייבות
 כאמור בחוזה זה.

 אחריות המציע 13.4

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע כלפי ענבל למתן השירותים 
 המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

 עניינים ניגוד ומניעת סודיות .14

ואצל כל אדם מטעמו  אצלוו/או יגובה יתקבל אשר ייחשף אליו ו/או ידוע לו שכל מידע כי המציע מצהיר  14.1.1
והיה ידוע  פורסם ברביםהוכח כי יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי שהקשור במתן השירותים 

 עלמידע שהיה ידוע למציע טרם התקשרותו בהסכם זה ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ לכל ו/או 
 ., וכל זאת בכפוף למתן הודעה על כך לענבל מראש ובכתבצו של רשות מוסמכתע"פ פי כל דין ו/או 

המציע מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לענבל  14.1.2
חוזה זה ו/או למתן  עם, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים 

השירותים המבוקשים על פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא 
 ו/או מי מטעמו ו(. כן מתחייב להביא לידיעת עובדימידע"ה" :להלןהוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב )

את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים 
 .לסודיותאותם על טופס התחייבות 

המציע מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע שיגיע  14.1.3
סכם, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש במידע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת הה

 ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(. 

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק כי המציע מצהיר שידוע לו  14.1.4
 הפרטיות, הגנת חוק לפי עבירה כןו 1977 –ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 .דין כל פי ועל 1981 -התשמ"א

מבלי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין ינקוט המציע בכל אמצעי מתאים שיש ברשותו כדי  14.1.5
לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ולחוזה זה וכדי למנוע עיון 

ו זאת בכתב ומראש. כן יציית המציע לכל דרישה סבירה של ענבל בדבר בהם מכל אדם שענבל לא התירה ל
נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע 

 כאמור לעיל יודיע על כך המציע לענבל מיד עם אירועה.
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תחול במשך כל תקופת חוזה זה למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של המציע לסודיות כאמור  14.1.6
וכן על כל אדם ו/או קבלן/ני משנה הקשורים עם מתן  עובדיועל  ,ובכל עת בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו

 השירותים.

תבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל ימיד כש הולחזקתענבל  להחזיר לידיהמציע מתחייב  14.1.7
עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן  ואו לידי ו, שהגיע לחזקתהאו השייך ל מענבל

עותק כל שהוא של חומר  ומתחייב לא לשמור אצל המציעעבור ענבל. כמו כן,  יןהשירותים או חומר שהכ
 כאמור או של מידע.

שלפי כתב  ושלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיהמציע מתחייב  14.1.8
עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב  הואהתחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו 

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין  ואו עיסוק ושל ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד
חבר בו, מנהל אותו או עובד  ואו קרוב של שהמציעאו של גוף  וו של קרוביי, ענייניואחר" ייחשבו עניינ

חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או  ואו לקרוב של ואחראי בו, או גוף של
, ואו בפיקוח ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק שהמציעבזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, 

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

עשוי  שהואעל ניגוד עניינים קיים או  למציעבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  14.1.9
או עניין של  ובמסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר של ואו עיסוק ולעמוד בו בין מילוי תפקיד

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  וקרובי

 .מהווה תניה יסודית בחוזה ף זהבסעיהאמור  14.2

 רוחני קניין .15

", וכן כי כל work for hireכי השירותים, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים על בסיס " זאתמוסכם ב 15.1
הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או מדגם, הזכות לפטנט ו/או למדגם, סודות מסחריים, 

זכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן, לגבי המצאות )כשירות פטנט או סימני מסחר, זכויות יוצרים ו/או 
או  המציעאחרות(, התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות ויישומים, מחקרים, מצגות, ו/או הרצאות, ש

מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או שיגיע אליו באופן אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים, בקשר עם ו/או 
ו/או תוצרי השירותים, לרבות כל הזכויות בכל מוצר, ו/או פרסום  המבוקשים השירותיםהנובעים מ

הנלווים להם ו/או המבוססים ו/או מכילים חלק מהם, ובכלל זה כל תיעוד נלווה )להלן: "תוצרי 
ין השירותים"(, תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל, ותהיינה שייכות לענבל באופן מלא ובלעדי לכל צורך ועני

מציע ללא הגבלה, לפעול למימושן ומסחורן בכל העולם, והובאופן שתהיה רשאית לנהוג בהן מנהג בעלים 
 ממחה בזאת לענבל ומוותר על כל זכות כאמור.

מתחייב לשתף פעולה עם ענבל בכל הקשור בביצוע האמור בסעיף זה, ליתן כל מידע ותיעוד ולחתום המציע  15.2
 "י ענבל, וזאת גם לאחר סיום תקופת חוזה זה ובלא כל תמורה.על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע

כל זכות, קניינית או אחרת, בתוצרי מציע מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין ל 15.3
השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחייבויותיו לענבל עפ"י חוזה זה. 

כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו תביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג  מצהיר ומתחייב בזה המציע
בכל עניין הנוגע או הנובע, במישרין או בעקיפין, לשירותים ו/או לתוצרי והמדינה שהוא כלפי ענבל 

 השירותים, לבעלות בהם ו/או לזכויות הקניין הרוחני בהם.  

בתוצרי ה כל שימוש לפי שיקול דעת לעשות תזכאי ההיענבל תמאשר ומתחייב בזה כי בנוסף המציע  15.4
שהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויים  גורםנשוא חוזה זה ובין היתר להעבירם לכל  יםהשירות

וזאת בלי צורך לבקש רשות הבלעדי  האחר לפי שיקול דעת שימושלעשות בהם כל  תוצרי השירותים ו/אוב
 ים.לכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי השירות זכאייהיה שהמציע ובלי מהמציע 

זכות היוצרים  תבעליא תהיה זכות בלעדית והלענבל לגרוע באמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי  מבלי 15.5
או בהסתמך המציע על ידי  יערךישאו חוות דעת או נכס רוחני )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( בכל מסמך 

 .התקשרות זו נשואבמהלך מתן השירות המציע ל ידי נתן עישי שירותעל 

 .מהווה תניה יסודית בחוזה בסעיף זההאמור  15.6

 המציע ע"י חוזה הפרת .16

הפר המציע התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יהא המציע חייב לשלם לענבל פיצוי 
כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה 

 אשר יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי כל דין.
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 ויתור או סטייה .17

 סטייה מתנאי החוזה 17.1

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא 
 ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות 17.2

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

 חתימת הצדדים 17.3

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

 שונות .18

 מסמכי החוזה 18.1

משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי  זה מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי חוזה
הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם 

 ה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.נכללים בחוז

 נציגי ענבל 18.2

לצורך ביצוע  ה/או כל מי שימונה מטעמואגף תביעות רכב ורכוש  מנהלת: ינהענבל לצורך חוזה זה ה תנציג
 חוזה זה ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה.

 הודעות משלוח 18.3

 הגיעה כאילו תחשב לעיל זה לחוזה במבוא כמצוין כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כל
 בבית רשום בדואר למשלוח שנמסרה מעת שעות 72 בתום או, הכתובת באותה מסירתה עם ליעודה
 . השניים מבין המוקדם, הדואר

 שיפוט סמכות 18.4

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

 

 אחריות המציע 18.5

למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע כלפי ענבל למתן השירותים 
 זה. חוזההמבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור ב

 תניה יסודית 18.6

 .חוזהלעיל מהווה תניה יסודית ב 14 -, ו4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 פיםהאמור בסעי

 המציעהפרת  18.7

זה ו/או על פי כל דין, יהא המציע חייב לשלם לענבל פיצוי  חוזההפר המציע התחייבות מהתחייבויותיו לפי 
בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד 

 זה ולפי כל דין. חוזהאשר יעמדו לענבל לפי 

  החתום:ולראיה באו הצדדים על 

              ____________________                                                         ____________________  

 ענבל                       המציע                
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 אישור עריכת ביטוחים - חוזהל' אנספח 

 לכבוד
 חברה לביטוח בע"מ  ענבל

 ' ערבה רח
 70100 ,התעופה שדה קריית

 .ג.נ.,א

 ביטוחים עריכת אישור  :הנדון

  הביטוח לתקופת____________________________)להלן "השמאי"(  למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו
 את, מנועי וציוד רכב שמאות שירותי  למתן________________בקשר  יום עד_______________  מיום

 :להלן המפורטים הביטוחים
 המעבידים חבות ביטוח

 המוחזקים.  והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל לענבל רכב שמאות שירותי למתן הקשור בכל עובדיו כלפי. 1
הביטוח  ולתקופת למקרה דולר 5,000,000 וסך לעובד"ב ארה דולר 1,500,000  מסך יפחת לא האחריות גבולות. 2

 )שנה(.
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח

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

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   250,000.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   2
 (.CROSS LIABILITY) צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה. 3

 מקצועית אחריות ביטוח
אירע כתוצאה  ואשר מטעמו הפועלים וכל עובדיו,  המציע של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה.  1

רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למתן  ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה
 עם ענבל.     חוזהבהתאם ל ירותי שמאות רכב  וציוד מנועיש

 דולר ארה"ב;     100,000.  גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מ 2
 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי.  3

 מרמה אי יושר של עובדים;  -      
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח; -      
 אולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות השמאי כנגד ענבל; Cross  Liability -אחריות צולבת  -      
 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -      

 . הביטוח יורחב לשפות את  ענבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי השמאי, עובדיו וכל הפועלים מטעמו.4
 כללי

 :הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות
 השיפוי כמפורט לעיל. להרחבת.  לשם המבוטח תתווסף כמבוטחים נוספים:  ענבל חברה  לביטוח בע"מ, בכפוף 1
.  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו 2

 לענבל.יום לפחות במכתב רשום   45הודעה מוקדמת של 
לא יחול  שהוויתור.  אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי ענבל ועובדיה,  ובלבד  3

 לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
.  השמאי  אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על 4

 תנאי הפוליסות. המבוטח על פי
 .השמאי על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות.  5
.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר 6

 לתנאי כפוףב על פי הביטוח. לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות
 .זה באישור האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                               

  החברה  וחותמת החברה מורשי______________                        חתימת תאריך
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 שמאינוהל עבודת ה – חוזהל' בנספח 

 מבוא .1

בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה של  ורכוש רכב ףמטרת נוהל עבודה זה, להסדיר את נהלי העבודה של אג 1.1
 לביטוחי הפנימית"הקרן ו/או  "ענבל"ממשלת ישראל, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ  )להלן: 

 שמאותאשר ייבחר במסגרת ההליך לקבלת הצעות למתן שירותי  שמאי( עם ה"הקרן"/או ו" הממשלה
 (."שמאי"ה)להלן:  מנועי וציוד רכב

בייצוג  שמאים. הנוהל אינו ממצה את חובות הוישלח למציעים הזוכים נוהל עבודה זה יעודכן מעת לעת 1.2
למתן  חוזההקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בהתאם להוראות כל דין ונוהג ובהתאם להוראות ההליך וה

נדרשים למלא בקפדנות אחר הוראותיו, כמו השמאים . םמהשצורף להליך, ואינו בא לגרוע  שמאותשרותי 
 .חוזהגם אחר הוראות כל דין ונוהג ויתר הוראות ההליך וה

 בתיק הטיפול ךבמהל העבודה נהלי .2

  שמאות בדיקתהזמנת  2.1

 בזאת, מובהר בנוסף,  בלבד. הממוחשבת במערכת קצאהה באמצעותתעשה ע"י ענבל  שמאיבדיקת  הזמנת

  תמורה. כל תשולם לא ,במערכת שמאות לבדיקת הזמנה ללא שמאי דעת חוות בעבור כי

 בדיקת הנזקלו"ז ל 2.2

שעות ממועד ביצוע  12 בתוך, השמאי יבדוק את הנזק 10:00והזמנת העבודה תתבצע עד השעה  במידה
שעות ממועד  24השמאי יבדוק את הנזק תוך  10:00ההזמנה. במידה והזמנת העבודה תתבצע לאחר השעה 

 ביצוע ההזמנה. 

 להשלמת ושליחת דוחו"ת שמאילו"ז  2.3

 שענבל הממוחשבת המידע למערכת ישוגרו השמאי ידי על כנדרש ערוכים סופייםממוחשבים  חות"דו 2.3.1
מגמר תיקון הנזקים וקבלת חשבוניות התיקון.  ימים 7-מ יאוחר לא האינטרנט רשת דרך לרשותו תעמיד

את מלוא הערכת הנזק לרבות פרטי התשלומים למוסכים ולספקים  לקלוט, היתר בין, תאפשרהמערכת 
  .הנלוויםת את כל המסמכים לתוך המערכהשמאי יסרוק בנוסף, השונים. 

 
השמאי להעביר לענבל הערכת נזק  ידרשימודל העבודה החדש עם השמאים של לתוקף  עם כניסתו 2.3.2

 הרכב פיזית במוסך.   בדיקתשעות ממועד  12ראשונית לרבות תמונות נזק בתוך 
 

 ידווח או לשמאי הדוח יוחזר, חסר/ו/או לקוי השמאי"ח דו כי הבלעדי דעתה שיקול לפי, תמצא וענבל היה 2.3.3
 ענבל הודעת ממסירת שעות 48 בתוך וזאת ידה על כנדרש מתוקן"ח דו לענבל ישגר והשמאי כך על לשמאי

 .החסר/או ו הליקוי על
 

יום לכל היותר מגמר התיקון, מתחייב  30במקרים בהם לא יקבל השמאי את חשבוניות התיקון תוך  2.3.4
את חשבוניות התיקון,  מידיתהשמאי להודיע על כך לענבל, ולמסור דוח הערכת נזק. השמאי ימסור לענבל 

 יתקבלו אצלו. כאשר

 שיטת העבודה  2.4

 השמאי. ענבל מערכת ודרך בטלפון ממשלתיתה היחידה של טכני מפקח  י"ע תיעשה זקכל הזמנת הערכת נ 2.4.1
 במידה. הטכני המפקח מלבד היחידה מטעם אחר נציג עם במוסף ייפגש או/ו יתאם או/ו מידע ימסור לא

 . תמורה כל תינתן לא הטכני מהמפקח אחר גורם מול תיעשה הנזק והערכת והשמאי

 

ענבל רשאית על סמך שיקול דעתה הבלעדי לחייב את השמאי בכל עת לעשות  במערכת המידע או באמצעי  2.4.2
דיווח אחרים שימוש מקביל לצורך קשרי עבודה שוטפים, לרבות קבלת הזמנות הערכת הנזק והגשת 

 .דוחותיו
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 ביצוע ממועד שעות 12 בתוך, השמאי יבדוק את הנזק 10:00והזמנת העבודה תתבצע עד השעה  במידה 2.4.3
 ממועד שעות 24 תוך הנזק את יבדוק השמאי 10:00 השעה לאחר תתבצע העבודה והזמנת במידה. ההזמנה

 המידע למערכת השמאי"י ע ישוגרו ענבל ידי על כנדרש ערוכים סופיים ממוחשבים"חות דו ההזמנה ביצוע
 וקבלת הנזקים תיקון מגמר ימים 7-מ יאוחר לא האינטרנט רשת דרך לרשותו תעמיד שענבל הממוחשבת

 התשלומים פרטי לרבות הנזק הערכת מלוא את לקלוט, היתר בין, תאפשר המערכת. התיקון חשבוניות
 . הנלווים המסמכים כל את המערכת לתוך יסרוק השמאי. השונים ולספקים למוסכים

 
לענבל הערכת נזק להעביר היתר  ביןהשמאי  דרשיייכנס לתוקף מודל העבודה החדש עם השמאים  כאשר 2.4.4

הנזק הראשונית  הערכתהרכב פיזית במוסך.  בדיקתשעות ממועד  12בתוך  לרבות תמונות נזק ראשונית
יינתן אישור למוסך לביצוע  בענבל המקצועי הבקרבענבל. לאחר קבלת אישור  המקצועי הבקרע"י  בדקית

 תיקון הנזק. 
 

. החדש העבודה מודל לתוקפו יכנס כאשר העבודה שיטת ולעדכן לשנות הזכות את לעצמה שומרת ענבל 2.4.5
 .עליו לחתום ידרשו והם הזוכים המציעים לכל יופץ מתאים עבודה נוהל

 
על  נזק כבד העלול להיחשב כ"אבדן מוחלט"אשר סביר כי מדובר  בהזמנת הערכת הנזק, במקרים ב 2.4.6

מענבל הנחיות להמשך טיפול. השמאי יקל השמאי לעדכן את הרפרנט המטפל מיד עם היוודע לו על כך. 
מוסכם, כי ענבל תהא רשאית על סמך שיקול דעתה המלא לקבל לידיה את המשך הטיפול בהערכת הנזק 

 ככל שתמצא לנכון.
 

 .בלבד וסמךבדיקות נזקי רכב יבוצעו על ידי שמאי מ 2.4.7
 

 גובה את הנזק הערכת ח"בדו השמאי יציין הספקים עם הסדר במסגרת להנחה זכאית ענבל בהם במקרים 2.4.8
 .ההנחה ניכוי לאחר וספק ספק לכל התשלום גובה ואת ההנחה

 
 את הפנימית הקרן של החלפים מספק להזמין וכלכלי מקצועי באופן יבחן ענבל למדיניות בהתאם השמאי 2.4.9

 .התיקון ביצוע לצורך הדרושים החלפים
 

 או במוסך העבודה במהלך תיקונים לשנות, לאשר, המקצועי דעתו שיקול פי על, רשאי יהיה הטכני המפקח 2.4.10
 יהיו חוזר לתיקון הוראה מתן או/ו תיקונים או/ו שינוי, אישור. המוסך את מקצועית ולהנחות, בסיומה

 . המטפל השמאי וידיעת בהסכמת

 

 שענבל הממוחשבת המידע למערכת השמאי י"ע ישוגרו ענבל ידי על כנדרש ערוכים ממוחשבים חות"דו 2.4.11
. התיקון חשבוניות וקבלת הנזקים תיקון מגמר ימים 7 - מ יאוחר לא האינטרנט רשת דרך לרשותו תעמיד

 ולספקים למוסכים התשלומים פרטי לרבות הנזק הערכת מלוא את לקלוט, היתר בין, תאפשר המערכת
 הם והטכנולוגיה הציוד דרישות. הנלווים המסמכים כל את המערכת לתוך יסרוק השמאי. השונים
 .לחוזה 4.3בסעיף  כמפורט

יום לכל היותר מגמר התיקון, מתחייב  30במקרים בהם לא יקבל השמאי את חשבוניות התיקון תוך 
את חשבוניות התיקון,  מידיתהשמאי להודיע על כך לענבל, ולמסור דוח הערכת נזק. השמאי ימסור לענבל 

 אם יתקבלו אצלו.

 .בלבד ובכתב מראש ובאישור ענבל לבקשת יופק ערך ירידת ח"דו 2.4.12

 

 או לשמאי ח"הדו יוחזר, חסר או/ו לקוי השמאי ח"דו כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, תמצא וענבל היה 2.4.13
 ממסירת שעות 48 בתוך וזאת, ידה על כנדרש מתוקן ח"דו לענבל ישגר והשמאי, כך על לשמאי ידווח

 .החסר או/ו הליקוי על ענבל הודעת
 

בתוספת  הגיש לענבלעל השמאי יהיה להעביר את הדוחות אותם  ,בכפוף לדרישת ענבל ובמידת הצורך 2.4.14
יהיה על השמאי  ,שלכשיידר. כמו כן, בבית המשפטפרטים אישיים ותצהיר עדות על מנת שיתאימו להגשה 

 .בבית המשפט לתת עדות מומחה מטעם ענבל
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 ערבות ביצוע ממוסד בנקאי – חוזהל' גספח נ

לענבל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לאחר קבלת מלאה ללא כל שינוי )הערבות מיועדת למציע הזוכה בלבד ותוגש 
 הודעת הזכייה(

 תאריך: _________________

 :לכבוד
 בע"מ לביטוח חברה ענבל

 רח' הערבה 
 70100 קריית שדה התעופה

 

 ________________ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום המציע" פי בקשת ____________________ )להלן:-על .1
ש"ח )במילים: עשרים וחמישה אלף ש"ח(, צמוד למדד המחירים  25,000 לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של

ההתקשרות  חוזהויות הזוכה לפי "(, בקשר עם התחייבסכום הערבותלצרכן מיום ___________ )להלן: "
 . עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ מנועי וציוד רכב שמאותעמו מיום ___________ למתן שירותי 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ובלי  .2
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, כל סכום אשר יצוין באותה 

 .( ימים ממועד קבלת דרישתכם7דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  .3
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום 

 הערבות.

לל זה לא תהיו חייבים התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכ .4
 להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המציע.

ללא הסכמת  לתאגיד קשור לענבל )כגון חברת בת( או למדינת ישראלולהעברה כתב ערבות זה ניתן להסבה  .5
 המציע.

.2016ליום ____ חודש ____ שנת עד  כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד  

 )מספר בנק ושם(: __________________. דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לבנק

 

________________________ ________________________ 

 כתובת סניף הבנק שם ומס' הסניף

 

 בכבוד רב,

 

 החתימה וחותמת הבנק:____________________ תאריך: ___________         חתימה של מורשיי

 

 


