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 לזכוכית שברו שמשות להרמת מנגנון ,שמשות נזקי תיקוןו התקנה אספקה, שירותי למתן הצעות לקבלת הליך

 בע"מ לביטוח חברה ענבל עבור הממשלה לביטוחי הפנימית בקרן המכוסים הרכב לכלי צד  מראות
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 לא בו הכלול המידע. מ"בע לביטוח חברה לענבל שמורות הזכויות כל. מ"בע לביטוח חברה ענבל של רכושה הינו זה מסמך
 .זה מכרז על ענהמ מלבד שהיא מטרה לכל ,חלקי או מלא ,שימוש בו יעשה ולא ישוכפל לא, יפורסם

 2019ספטמבר, 
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 1 פרק

 כללי .1.1

 הפנימית הקרן מנהלת ,("המזמינה" או/ו "ענבל": להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1

 פונה, ("הקרן" ו/או "הפנימית "הקרן: )להלן ישראל ממשלת של הממשלה לביטוחי

 להרמת מנגנוןשמשות נזקי  ותיקון ההתקנ, אספקהשירותי  למתן הצעות קבלתל בזאת

 הליך": להלן) בקרן הפנימית המכוסיםהרכב  לכליצד  מראות לזכוכית שברו שמשות

 " בהתאמה(.כלי הרכב" -ו "ההליך"ו/או  "הצעות לקבלת

 מספקת שירותי . ענבלישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .2

ם והגופי ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ

 ביטוחיות פעילויות במגוון הממשלה של ביצועית כזרוע ומשמשת שבשליטתה

לה לביטוחי הממש הפנימית קרןאת הענבל בין שאר עיסוקיה מנהלת  ופיננסיות.

 מנהלתהקרן  במסגרת. ישראל ממשלת של העצמי ביטוחקרן שמנהלת את הה שהינה

, בקרןהמטופלות  המדינה כנגד תביעות בשליטתה וגופים ישראל ממשלת עבור ענבל

של מדינת ישראל וגופים בין היתר, כיסוי ביטוחי לנזקים הנגרמים לכלי רכב 

נזקי תיקון התקנה ואספקה, ענבל פונה בזאת לקבלת הצעות ל  . בהליך זהשבשליטתה

כפוף לשירותים המבוקשים הכל בו כלי הרכבלצד ושבר לזכוכית מראות  שמשות

 שיפורטו להלן. 

 הגדרות .1.2

 בהזמנה זו:להלן מונחים מרכזיים  .1

הספק ו/או ו/או  מציעה

 השירותספק 

י עבודות זגגות הכוללות שירותלאספקת  התאגדות רשומה כדין בישראל,

 שברו שמשות הרמתל מנגנון ,שמשותותיקון בין השאר אספקה, התקנה 

לרבות המציע יהא מרכז השירות לכל סוגי הרכבים.  צד מראותל לזכוכית

 תחנות שירות הפועלות ע"י ו/או באמצעותתחנות השירות אשר בבעלותו 

 קבלני משנה מטעמו.

 שברו שמשות, הרמתל מנגנון ,להתקנה, אספקה ותיקון שמשות מרכז מרכז שירות

 מורשה מטעם משרד התחבורה בבעלות המציע. צד  מראותל לזכוכית

תחנת שירות לאספקת השירותים המבוקשים בין אם מדובר בתחנת שירות  תחנת שירות

בבעלות המציע ו/או קבלני משנה של המציע בהתאם לפריסה הגיאוגרפית 

  להזמנה. 2 בפרקוהמפורטים הנדרשת במסמכי הזמנה זו 



הליך קבלת הצעות למתן שירותי אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות, 
מכרז  –כב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מנגנון להרמת שמשות ושבר לזכוכית מראות צד לכלי הר

  כןדועמ חסונ – 27/2019פומבי מס' 
 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ 
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

E-mail Address: m2719@inbal.co.il 
  

- 4 - 

 המכרזים של ענבל. תועד וועדת המכרזים

 שמשות ממוגנותלרבות  של כלי הרכב וצדיותשמשות קדמיות, אחוריות  שמשות

 אבנים וממוגנות ירי. 

שמשות רכב ממוגנות 

 אבנים )פוליקרבונט(

שמשות רכב עשויות מחומר פוליקרבונט ושמשה קדמית רבודה או שמשות 

 רכב מזכוכית עליהן יודבקו מדבקות.

 .שכבתיות למיגון מפני ירי-שמשות רכב רב ירי ותשמשות רכב ממוגנ

 צד ימין ושמאל.  שמשה המחולקת לשניים מחולקתשמשה 

שמשה קדמית לאוטובוסים )כגון: אוטובוס מרכבים, מאן וכו'( בהן  שמשת מסך

 השמשה מכסה את חזית האוטובוס.

 מראת צד.זכוכית המותקנת על   זכוכית מראה

, מצלמת דרך וכל אביזר שמותקן על גבי מערכת התראה מפני תאונות אביזרים

 .השמשה

כל החלקים הנדרשים לשם התקנה ו/או ההחלפה ו/או התיקון של כל אחת  אביזרים נלווים

 מיחידות השמשות

 .גומיות מעטפת לשמשות גומיות

 מנגנונים

 

 .מערכת הפעלת עלייה וירידה של שמשות דלתות

תחת לשונית  www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  אתר ענבל

 "מכרזים".

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה

וענבל חתמה עמו על ההסכם מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה  המציע/ים הזוכה/ים

  . להזמנה( 'ג כנספחהמצ"ב )

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

http://www.inbal.co.il/
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בקרן הפנימית ו/או גופים אחרים להם  ו/או מטופלות יחידות אשר מכוסות יחידות מכוסות בקרן

 ענבל נותנת שירותים.

ים רכבים, פרטיאשר כוללים כלי רכב  קרן הפנימיתבהרכב המכוסים  כלי כלי הרכב

רכבים וכן  אופנועים, טיוליות, אוטובוסיםרכבים ממוגנים, ים, מסחרי

  קרים, טרקטורים, מלגזות ועוד.-מיוחדים לרבות נגררים, קלאב

 רכב מסחרי שהוסב לרכב להסעת נוסעים. טיולית

של )קדמית, אחורית, צדדית וכו'( שבר ו/או סדק הפולש דרך עובי השמשה  נזקי שמשות

 כמו כן נזק למנגנון של השמשה. כלי הרכב.

 .המותקנת במראהשבר ו/או סדק בזכוכית  צד נזקי מראות

  .מתקין שמשות ברכבים מטעם מרכזי/תחנות שירות מתקין

כלי רכב המקבל שירות אצל המציע וזאת במסגרת ביטוח או הסכם  מנוי

 התקשרות כלשהו ואשר אינו לקוח מזדמן.

 מדינת ישראל. המדינה

הרכב למרכז מוקד שירות הנותן מענה טלפוני למפקח הטכני בהפניית  מוקד שירות טלפוני

 השירות או לתחנת השירות הקרובה.

המפקח הטכני/קצין רכב 

 ביחידה

נציג של ענבל או מי מטעמה )נציג של משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, 

מנהל הרכב הממשלתי, המועצה הכלכלית או כל נציג אחר( שאושר על ידי 

ענבל לשמש כמפקח המקשר בין היחידות המכוסות בקרן לבין מרכז 

 השירות/תחנת השירות.

אחראי מטעם ענבל על 

 ההליך

 .םאו כל מי שימונה מטעמו/ בענבל ביטוחהסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 
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  להליך זמנים לוח .1.3

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום  09.09.2019

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 17.09.2019

 להגשת ההצעות אחרון מועד  03.10.2019

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

 , ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.באתר ענבל למציעיםפורסם בהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.4

 שלושים וששה) חודשים 36 שלקופה לת תהיה הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .1

"תקופת להלן: )על ידי הצדדים  מועד חתימת ההסכםב ( המתחילהשנים 3 – חודשים

 .("התקשרותה

 ההתקשרות תקופת הארכת .2

המבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה  לענבל

עשרים ) נוספים חודשים 24 עד למשך, הצרכיל ובכפוף הבלעדי דעתה שיקולל בכפוף

 . ("המוארכת ההתקשרות תקופת": להלן) םחלקאו  ם, כול(שנתיים – חודשיםוארבעה 

 ההליך מסמכי פרסום .1.5

הבהרות ו/או עדכוני מועדים ו/או יפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל יפורסמו השינויים באתר  מכרז,תיקונים במסגרת ה

 .ענבל ואת המציעים

 לאתר להיכנס ,המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .2

השינויים, הבהרות ועדכונים אשר יחייבו משפטית  באופן שוטף בדבר ולהתעדכן ענבל

לשינויים, הבהרות ועדכונים, במידה  בהתאם יגיש את הצעתו שלא את המציע. מציע

 להיפסל. עלולההצעתו , ואכן פורסמו
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 הקשר אשת .1.6

 בכתובת ,עו"ד ורד גלאם הלמכרז זה היניש לעמוד בקשר בכל הקשור  עמההקשר מטעם ענבל  תאש .1

הקשר בכתב בלבד  תהפניות בגין בקשה זו ייעשו לאשכל  .M2719@inbal.co.ilאלקטרונית: ה הדואר

  .המצוין לעיל מיילבאמצעות ה

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.7

 שלישיליום הקשר כאמור לעיל וזאת עד  תאשל בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב  .1

באתר  במכתב הבהרות אשר יפורסם פורסמנהת לשאלותתשובות  .17.09.2019- ה

  .הצדדיםתחייבנה משפטית את ענבל רק תשובות בכתב באתר ענבל. 

 ההצעות מסירת .1.8

במשרדי המזמינה בבית  לתיבת המכרזים, ,במעטפה חתומהיש למסור את ההצעות, כמוגדר להלן,  .1

)למעט ימי שישי,  09:00-16:00ה' בין השעות -בימים א'ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, 

המועד )להלן: " 14:00בשעה  03.10.2019-, החול המועד(, לא יאוחר מיום חמישיערבי חג, חגים וימי 

לא תבחן  שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעות "(. כל הצעההאחרון להגשת ההצעות

 במסגרת ההליך.  

 כדלקמן: מעטפות 3 באמצעות ההצעה את להגיש יש .2

 למתן הליך" עליה: ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין גבה על – 1 מס' מעטפה .1.8.2.1

 מסמכי – 1 מס' מעטפה מס' שמשות נזקי ותיקון התקנה אספקה, שירותי

 המפורטים המסמכים מכל אחד העתק המציע יכניס זו במעטפה "ההזמנה

 .5.1-5.3 בסעיפים

 למתן הליך" עליה: ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין גבה על  – 2 מס' מעטפה .1.8.2.2

 הצעה -2 מס' מעטפה - 27/2019 מס' שמשות נזקי ותיקון התקנה אספקה, שירותי
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 5.4 בסעיף כנדרש הכספית צעתוה של אחד עותק המציע יכניס זו במעטפה כספית"

 להזמנה. ב' נספחכ ומסומן המצורף התמורה נספח גבי על

 ותיקון התקנה אספקה, שירותי למתן הליך" המציע ירשום גבה על – 3 מס' מעטפה .1.8.2.3

 ואת 1 מס' מעטפה את המציע יכניס זו במעטפה - "27/2019 מס' שמשות נזקי

 .2 מס' מעטפה

 לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .3

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא תתקבלנה

  "(.התקנות" )להלן: 1993-תשנ"גה

 ו/או תביעה ו/או טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים וכי לערעור ניתנת לא זו סוגיה

 כתוצאה ו/או זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר שהן, וסוג מין מכל דרישה

 כאמור. סמכות הפעלת של מהשלכותיה

 ההצעה תוקף .1.9

כאשר לאחר מועד  ,להגשת ההצעותמהמועד האחרון  ימים 120משך תוקף ההצעה הוא 

נוספים או עד תום ההליך, ימים  60זה יוארך תוקף ההצעה באופן אוטומטי עד 

 המוקדם מבין השניים. 

 ביצוע ערבות .1.10

אלף מאה )₪  100,000יתבקש להמציא לענבל ערבות בנקאית על סך  הזוכההמציע 

 חוזהעל פי  התחייבויותיו להבטחת "(ערבות ביצוע)להלן: "שקלים חדשים( 

 הסכםנספח ד' לכהזמנה ול 'הנספח כ ףהביצוע מצורההתקשרות. נוסח ערבות 

 .להזמנה נספח ג'המצורף כ להסכם 8היה בהתאם לאמור בסעיף יההתקשרות ו

 ל המציע הזוכה להמציא ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המצורףעלתשומת לבכם, 

 במדויק.

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר     .1.11

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות  1.11.1

 זה.  מכרזאחר שלא השתתף ב , להפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורםמכרזאת ה

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז 1.11.2

והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא 

לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם 
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 הסר למען והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון הזמנה

 בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כיבזאת  מובהר ספק

 . לכך בקשר תביעות או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים, סבירה

 שאיננה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.11.3

 דעתה שיקול י"עפ וזאת, המכרז מסמכיל פי דרישות ע ערוכה שאינה או, ברורה אוו/ שלמה

 .המזמינה של והבלעדי הסופי

 לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה 1.11.4

 ביחס השלמות או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים

, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או/ו מציעה של להצעתו

, הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות, זה מכרז תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר

 להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד

 . הצעותה

 אשר זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את העצמל שומרת המזמינה 1.11.5

 עדתוו דעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים אינם

  .המזמינה של המכרזים

בהם  ו/או ערים המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם צד שלישי במקומות 1.11.6

הכול בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי המציע הזוכה לא נותן את השירותים המבוקשים ו

 ובהתאם לצרכיה.

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.12

 .מציע זוכה אחדמזמינה דרוש ללמען הסר ספק יובהר כי בנקודת הזמן בה מפורסם המכרז,  .1.12.1

מציעים זוכים נוספים, והכל בכפוף קול הדעת לקבל ימבלי לגרוע מן האמור, למזמינה ש

מידה ונתון זה ישתנה בעת קביעת המציעים בקול דעתה הבלעדי. ילצרכי המזמינה ולש

 הזוכים על המזמינה יהיה לנמק החלטתה בכתב.

הצורך על ידי ענבל )אם בעזיבת מציע זוכה, אם בשל גידול הצרכים של ענבל  שיעלהככל  .1.12.2

שהשתתף בהליך ולא נכלל בין למציע  לפנות הזכות רהשמו למזמינהואם מכל סיבה אחרת( 

והכל  המבוקשים למתן השירותיםהמציעים הזוכים בהליך וזאת על מנת להתקשר עמו 

שדורג במקום  המציע אליובהר כי במקרים אלו תפנה ענבל . בכפוף להסכמתו של המציע

בהתאם לצרכיה בנקודת הזמן הרלוונטית והגבוה ביותר מבין המציעים שלא זכו בהליך 

של  התחייבות משום באמור מבלי לגרוע מן האמור, אין והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
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ולענבל שמורה הזכות גם לפנות למציעים אחרים  ,לעיל כאמור ועדת המכרזים לפעולו

שעמדו בתנאי הסף והכל לשיקול דעתה הבלעדי ולפי צרכיה.



הליך קבלת הצעות למתן שירותי אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות, 
מכרז  –כב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מנגנון להרמת שמשות ושבר לזכוכית מראות צד לכלי הר

  כןדועמ חסונ – 27/2019פומבי מס' 
 

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ 
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel 

E-mail Address: m2719@inbal.co.il 
  

- 11 - 

 2  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

הזמנה, ל 'ג כנספחמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם המצורף 

 השירותים הנדרשים מהמציע הינם כדלקמן במצטבר:

 צד מראות לזכוכית ושבר שמשות נזקי ותיקון התקנה אספקה, שירותי .2.1

, של כל אחת מיחידות השמשות תיקוןו/או החלפה ו/או  התקנהו/או  על המציע לתת שירותי אספקה

בעבור כלי הרכב לכל סוגי הנזקים צד  ושבר לזכוכית מראות האביזרים הנלווים ,המנגנונים, האביזרים

 אם באמצעות המציע עצמו ו/או קבלני משנה של המציע. 

טיב ואיכות של השמשה שניזוקה והעומדת  תחליפית מאותוהשמשה שתותקן תהא שמשה  .2.1.1

. באם לא תימצא שמשה מהסוג הנדרש, יתבקשו מרכז בדרישות כל חוק, תקנה ותו תקן

השירות ו/או תחנת השירות לספק שמשה חדשה מתוצרת יצרן כלי הרכב או מתוצרת היצרן 

 המורשה המייצר עבור יבואן כלי הרכב שניזוק.

 השירותים המבוקשים:להלן נתונים רלוונטיים אודות  .2.1.2

תביעות בכלי רכב פרטיים ומסחרי  1093-כמוערכת ב 2018לשנת כמות התביעות  .2.1.2.1

 תביעות לכלי רכב אחרים. 15-ובכתביעות באוטובוסים  26-, בכטון 4עד 

רותים יאת הש ספקלהמזמינה דגמי הרכבים השכיחים להם מבקשת  .2.1.2.2

  המבוקשים ליום פרסום ההליך הינם:

טויוטה קורולה החדשה  אוונסיס החדשה, טויוטה ורסו,: טויוטה רכב פרטי

קאיה  מיצ'ובישי פג'ארו החדש, קאיה ריו החדשה, I-35יונדאי  I-25סאן, יונדאי 

 ., סקודה אוקטביה2200Iסורנטו 

 איסוזו די מקס,טויטה היילקס, מרצדס ספרינטר, :טון 4רכב מסחרי עד 

 .שברולט סוואנה דוקאטו,פיאט  סיטרואן ג'מפי, סיטרואן ברלינגו,

את  ככל הניתן למציע לשקףיובהר כי פירוט הכמויות והדגמים שלעיל הינו על מנת למען הסר ספק 

העניקה עד כה להם ענבל  השכיחים ביותרואת דגמי הרכבים / כמות העבודה הנדרשים  סדרי הגודל

ואין בהם בכדי להוות החייבות של המזמינה לסדרי / כמות עבודה ו/או  ,את השירותים נשוא הליך זה

הינם השכיחים ביותר אך קיימים דגמים  לעילדגמי הרכבים המפורטים . לדגמים השכיחים ביותר

בהתאם למכרזי מנהל  עשויים להשתנותו פרסום ההליךדגמים אלה נכונים לעת כמו כן, נוספים. 

 הרכש לרכישת רכבים בעתיד.

 המזמינה אינה מתחייבת לכל כמות שהיא ו/או לסוגי הרכבים כלפי המציע הזוכה.ודגש כי י
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 המבוקשים השירותים למתן תקן זמן .2.2

 הינו כדלקמן: לעיל 2.1זמן תקן למתן השירותים המבוקשים כהגדרתם בסעיף 

בצהריים על המציע  12:00באם כלי הרכב הוכנס למרכז השירות/תחנת השירות עד השעה  .2.2.1

לספק את השירותים המבוקשים עד תום יום העבודה ביום בו הוכנס הרכב למרכז 

השירות/תחנת השירות. יובהר כי בנסיבות מיוחדות בהן יש בעיה במתן השירותים 

עות מי מטעמו להודיע למפקח הטכני על המבוקשים יהיה על המציע, אם בעצמו ואם באמצ

 הסיבות ועל המועד המשוער לסיום מתן השירותים המבוקשים. 

על  –בצהריים  12:00במידה וכלי הרכב הוכנס למרכז השירות/תחנת השירות לאחר השעה  .2.2.2

ביום העבודה למחרת  12:00המציע לספק את השירותים המבוקשים לא יאוחר מהשעה 

 כב למרכז השירות/תחנת השירות. היום בו הוכנס כלי הר

במקרה של שהייה ארוכה יותר של הרכב מזמני התקן שהוגדו לעיל במרכז השירות ו/או  .2.2.3

תחנת השירות, המזמינה רשאית לשכור רכב חלופי מסוג הרכב השוהה במרכז/תחנת 

"( על חשבון המציע הזוכה, וזאת למשך הרכב החלופיהשירות או ברמה שוות ערך )להלן: "

תקופת שהיית היתר. במקרה זה, תהא רשאית המזמינה לקזז את עלות השכרת הרכב כל 

 החלופי מהתמורה לה יהא זכאי המציע הזוכה.

  חוזרים תיקונים .2.3

היה ומרכז השירות ו/או תחנת השירות יתבקשו לבצע בכלי הרכב תיקון חוזר של אותה  .2.3.1

פגם כלשהו מתייחס לחודשים ממועד התיקון הקודם, והתיקון  12, תוך שתוקנה שמשה

במעשה ו/או מחדל של מרכז השירות ו/או תחנת או לנזקים שמקורם חלקים שהוחלפו ב

יישא מרכז השירות ו/או תחנת השירות במלוא עלות התיקון והם לא יחייבו את , השירות

כן לא יחייבו אם הוחלפו בתיקון הקודם ו, החדשיםמקבל השירות בתשלום עבור החלקים 

 .עבור העבודהב

 חירום בשעת דרישות .2.4

בהינתן מצב חירום על המציע להיות זמין לביצוע השירותים המבוקשים תחת פרק זה, לפי  .2.4.1

. לעיל 2.2ולתת מענה בהתאם לזמני התקן בסעיף  מקרות אירוע החירום שעות 72העניין, בתוך 

יש לעדכן  ,תחנת השירותמרכז/גישה ולא ניתן להגיע פיזית לאין חירום במקרים בהם עקב אירוע 

קרות אירוע שעות מ 12תוך תחנת השירות מרכז/את הרפרנט בענבל כי קיימת בעיית נגישות ל

תחנת שירות חלופי הקרוב ביותר, אשר יתוגבר על מרכז/ענבל  רפרנטהחירום, וכן לעדכן את 
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שעות מקרות אירוע  72אשר כאמור יהיו זמינים בתוך  לצורך ביצוע השירותים הנדרשים

 החירום.

 ידה על ותבוצע בלבד המזמינה בשיקול הינה חירום בשעת שירות על ההכרזהלמען הסר ספק,  .2.4.2

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

 .זה בעניין טענה כל על מוחלט וויתור מוותר והספק המזמינה חיוב משום חירום

 גיאוגרפית פריסה .2.5

 לכלבמהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת יעמיד לרשות המזמינה המציע 

 להלן:/תחנות שרות כמפורט  מרכזי שירות 12 הפחות

מרכז שרות/תחנת שרות אשר יספקו את השירותים  יהיהשבע הערים בהם חובה כי למציע  .2.5.1

 1סניף  –או קריות לפחות, חיפה  1סניף  -ירושלים   המבוקשים )להלן: "מקומות החובה"(:

לפחות, נצרת או עפולה  1סניף  –סניפים לפחות, באר שבע  2  -לפחות, תל אביב או יפו או חולון 

 לפחות. 1סניף  –לפחות, אילת  1סניף  -

( ערים מתוך רשימת הערים 5בנוסף, על המציע לספק את השירותים המבוקשים בלפחות חמש ) .2.5.2

, טבריה, אשדוד, רמלה, לוד , רעננה, כפר סבא, נתניה, החדר: שלהלן )להלן: "מקומות נוספים"(

 .אשקלון, נהריה, ראשון לציון, רחובות, קריית שמונה, עכו

שאותם ציין  השירותו/או ישנה אחד או יותר ממרכזי/תחנות  יחליף הזוכה והמציע במידה .2.5.3

נספח התצהירים( במרכז/תחנת שירות  – להציע הצעות להזמנה נספח א'בהצעתו המקורית )

ויהא עליו לחתום על  זה לשינוילקבלת אישורה  לענבלומראש  בכתבלפנות  עליובמיקום שונה, 

 תצהיר נוסף בדבר עמידת מרכז/תחנת השירות החדש בתנאים המפורטים בנספח התצהירים:

 מרכז/תחנת תא לשנות/להחליף יכול המציע  – חובה כמקום המוגדרת בעיר מדובר באם .2.5.3.1

 השירותים את לתת המציע על מקרה ובכל העיר. באותה ממוקמת שהיא ובלבד השירות

 החובה". "מקומות – לעיל 2.5.1 בסעיף כאמור המבוקשים

 תחנת/מרכז להחליף/לשנות יכול המציע – נוסף כמקום המוגדרת בעיר מדובר באם .2.5.3.2

 לתת המציע על מקרה ובכל .בלבד נוספים כמקומות המוגדרות מהערים אחת לכל שירות

 – לעיל 2.5.2 בסעיף אמורכ המוגדרות ערים חמש לפחותב המבוקשים השירותים את

 ".נוספים "מקומות

 .כאמור םיישינו לקבל שלא הזכות שמורה בללענ כי יודגש

 

 (.המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:
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3 רקפ  

 סף תנאי .3

 על כל התנאים הבאים, במועד הגשת ההצעה למכרז: מצטבר באופןרשאי להגיש הצעה מציע העונה 

 בחינת עמידה בתנאי סף תנאי סף

 צירוף עותק תעודת התאגדות ותצהיר .המציע הינו התאגדות הרשומה כדין בישראל

 .המציע הינו בעל רישיון להחזקת מפעל לזגגות רכב

 

 צירוף עותק רישיון/רישיונות ותצהיר 

 תו תקן שמשות 

המציע להצהיר כי כל השמשות אשר יסופקו על ידו למזמינה בין על 

אם באמצעות מרכזי/תחנות השירות שבבעלות המציע ובין אם 

באמצעות מרכזי/תחנות השירות של קבלני המשנה המבצעים עבורו 

את השירותים המבוקשים, הינן בעלות תו תקן ממשרד התחבורה 

מכון התקנים )לשמשות )לשמשות המיוצרות בישראל( ו/או תו תקן מ

 המיובאות לישראל(.

 תצהיר

 מספר מנויים וניסיון עם ציי רכב ו/או חברות ביטוח

מנויים בכל אחת  20,000על המציע להצהיר כי רשומים אצלו לפחות 

מספר המנויים  –( )מנוי 2018ושנת  2017מהשנתיים האחרונות  )שנת 

רם מספק המציע במצטבר של כל ציי הרכב ו/או חברות הביטוח עבו

 את השירותים המבוקשים. אין מדובר במספר כניסות בשנה(. 

 תצהיר

 ניסיון מקצועי של מרכז השירות ותחנות השירות

כל מרכזי השירות ותחנות השירות אשר בבעלות המציע ו/או בבעלות 

קבלן משנה המבצע עבור המציע את השירותים המבוקשים להיות בעלי 

שנים במתן השירותים המבוקשים וזאת במהלך ניסיון של לפחות שלוש 

 חמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

 תצהיר

 פריסה גיאוגרפית 

במהלך המציע נדרש לעמוד בתנאי פריסה גיאוגרפית למתן השירותים 

 כמפורט להלן:כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת 

כי למציע יהיה מרכז שרות/תחנת שרות אשר יספקו  חובה ןהערים בה

 "(:מקומות החובהאת השירותים המבוקשים )להלן: "

 לפחות.  1סניף  -ירושלים  

 לפחות. 1סניף  –חיפה או קריות 

 סניפים לפחות. 2  -תל אביב או יפו או חולון 

 תצהיר
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 לפחות. 1סניף  –באר שבע 

 לפחות. 1סניף  -נצרת או עפולה 

 לפחות. 1סניף  –אילת 

( 5לפחות חמש )בנוסף, על המציע לספק את השירותים המבוקשים ב

 "(.מקומות נוספיםמתוך רשימת הערים שלהלן )להלן: "ערים 

 חדרה

 נתניה

 כפר סבא

 רעננה

 לוד 

 רמלה

 אשדוד

 טבריה

 עכו

 קריית שמונה

 רחובות 

 ראשון לציון

 נהריה

 אשקלון

)פריסה גיאוגרפית( בסה"כ לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף זה 

 מרכזי /תחנות שרות כמפורט לעיל. 12 -נדרשות הצעות לכל הפחות ל

 מוקד שירות לקוחות טלפוני אחד במציע 

על המציע להיות בעל מוקד שירות טלפוני אחד אשר נותן שירותים 

לכלל מרכזי השירות ותחנות השירות מטעמו וזאת לצורך הפניית כלי 

הרכב לקבלת השירותים המבוקשים למרכז השירות או תחנת 

 השירות הקרובים ביותר למקום הימצאותו של כלי הרכב. 

ת כלי הרכב המכוסים כמו כן במוקד השירות יוגדר איש קשר לטוב

בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ. 

יובהר כי מוקד השירות צריך לתת מענה עבור כל מרכזי 

השירות/תחנות השירות אם בבעלות המציע ואם בבעלות קבלני 

, בימים 17:00עד  8:00המשנה של המציע , בשעות העבודה המקובלות 

  חג.ימי  למעט  :08:00-12:00 רבי חג וע בימי ו', ה' –א' 

 

 

 תצהיר
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 אישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים

על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים 

 "(חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

 כמפורט להלן:

שהמציע מנהל פנקסי אישור פקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד 

חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם, שהינו נוהג לדווח על הכנסותיו 

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

.  על האישור להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת 1975-התשל"ו

 .ההצעה

זרים תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים 

 1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 1987 –חוק עובדים זרים( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -)להלן

חוק שכר מינימום(. המציע יצהיר כי המציע ובעל זיקה אליו,  –)להלן 

כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשע ביותר משתי 

ובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשע ביותר עבירות לפי חוק ע

חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  –משתי עבירות כאמור 

 על התצהיר להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה.

 תצהיר

 העדר ניגוד עניינים וחובת סודיות

על המציע להתחייב לשמור על העדר ניגוד עניינים וחובת סודיות 

שירותים המבוקשים בין אם באמצעות מרכזי השירות לצורך מתן ה

ותחנות השירות בבעלותו ובין אם באמצעות מרכזי השירות/תחנות 

 השירות של קבלני משנה מטעמו.

 תצהיר

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

, לגבי העובדים ההתקשרותעל המציע להתחייב לקיים בכל תקופת 

שיועסקו על ידו במתן השירותים האמורים אחר האמור בהוראות כל 

, כפי שהם בעת בנספח אדין ובכלל זה, בחוקי העבודה המפורטים 

חתימת ההסכם ו/או כפי שישונו מעת לעת, לרבות חוקים חדשים 

 שיחוקקו בתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.

 תצהיר
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 4 פרק

 ההצעה מבנה .4

 ההצעה מבנה .4.1

 שלהלן. 5כמפורט בפרק על ההצעה להכיל את כלל המסמכים 

 ההצעה של העותקים מספר .4.2

. כדיןבעותק אחד למעט את ההסכם אותו יש להגיש בשני עותקים חתומים על המציע להגיש את הצעתו 

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על

 ההצעה על חתימה .4.3

 חתומים להלן 5 בפרק כמפורט הנדרשים והנספחים ההזמנה מסמכי כל את תכיל המציע הצעת .4.3.1

  .עמוד בכל

 .תוהצע לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע .4.3.2

 בו מקום בכל ורלוונטי( )במידה המציע חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימה יחתום המציע .4.3.3

 .התבקש

 ההצעה מילוי .4.4

 חייב והוא נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע .4.4.1

 נספחיה. על זו בהזמנה הכלולים המסמכים גבי על ורק אך ולהגישה הצעתו את למלא

 כל ו/או ובנספחיו ההסכם בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל .4.4.2

 לגרום עלולים אחרת, דרך בכל או נפרד, במסמך או המסמכים, בגוף תוספת ידי על הסתייגות

   .תוהצע לפסילת
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 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את הכותרת 

 :להלןהמודגשת בכל תת סעיף כמצוין 

 ההזמנה מסמכי .5.1

 עמוד. בכל תיבות בראשי חתומים הנספחים לרבות ההזמנה מסמכי את להגיש המציע על

 יםתצהיר נספח .5.2

 .להזמנה 'א נספח הגשת 

, על 1971 –בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

 . אמת את חתימתו על ידי עורך דיןל וכן מלאה בחתימה תצהירהלחתום בסוף למלאו כנדרש והתצהיר, 

משרד התחבורה להחזקת מפעל על המציע לצרף לנספח התצהירים עותקים מתעודת התאגדות ומרישיןו 

 לזגגות רכב.

 ההסכם .5.3

 על נספחיו. להזמנה 'ג נספח הגשת 

בסימן א' לפרק  כמשמעותו כדין חתומים עותקים בשנילהזמנה )ההסכם(  'ג נספחהמציע להגיש את  על

ביטוחי האישור ה .כולל את כל הנספחים חתומים, 1971-ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א

לא יאוחר מעשרה ימי עבודה לאחר וחתומים כדין  מלאיםעל ידי המציע הזוכה רק ביצוע יוגשו הוערבות 

 .הזכייהאו כפי שיפורט במכתב  הזכייהקבלת הודעת 

 מס וניכוי ספרים ניהול על אישור .5.4

 ים ציבוריים.פע"פ חוק עסקאות גו הנדרשיםהגשת האישורים 

 התמורה נספח .5.5

  חתום בחתימה מלאה של המציע.מלא וכאשר הוא  – להזמנה 'ב נספח הגשת 
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 כל בעבור הנדרשות המינימאליות ההנחות וכן הרכב סוג לפי השמשות סוגי פירוט הינו להזמנה ב' נספח

 פריט כל בעבור הנחה אחוז תלת המציע על וחומרים. עבודה בעבור שיינתן התמורה פירוט וכן שמשה סוג

 התמורה. בנספח המפורטות להנחיות בהתאם בנפרד

 אישה בשליטת עסק העדפת .5.6

 נשים )עידוד 1992-התשנ"ב המכרזים, חובת לחוק ב2 לסעיף בהתאם העדפה לקבל המעוניין מציע

 מוקדם כתנאי כלהלן אישורים להזמנה( ב' נספח – התמורה )נספח הכספית להצעתו יצרף בעסקים(,

 ההעדפה: לקבלת

 מאלה: דאח אף התקיים לא וכי בשליטה מחזיקה אישה )במציע( בעסק כי חשבון רואה של אישור .5.6.1

  בשליטה. המחזיקה של קרוב אינו הוא - אישה שאינו משרה נושא בעסק מכהן אם 5.6.1.1

      בשליטה. המחזיקה של קרובים הם אין - נשים אינם מהדירקטורים שליש אם 5.6.1.2

 אישה. בשליטת הוא שהעסק בשליטה מחזיקה של דין, עורך ידי על כדין המאושר בכתב, תצהיר .5.6.2

 המכרזים, חובת לחוק ב2 בסעיף להם המוקנות המשמעויות זה עיףבס למונחים יינתנו כי בזאת מובהר

   .1992-התשנ"ב

 
 

 למצגים המתייחסים נוספים מסמכים או/ו פרטים השלמות מהמציע דרושל הזכות למזמינה :כללית הערה

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

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

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

 . דין לכל בכפוף והכל
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 6 קפר

  מידה אמות .6

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 יהיה סכום הניקוד של רכיב האיכות בתוספת הניקוד של רכיב העלות. הציון הסופי של כל מציע

  

וניקוד מידה אמת מקסימאלי ניקוד   

  מספר מרכזי/תחנות השירות

 נקודה תינתן שירות תחנות ו/או שירות מרכזי (12) עשר-משנים למעלה בעל מציע

  נקודות. 10 – המקסימלי לניקוד עד ףנוס שירות מרכז/תחנת כל בעבור אחת

 לא מזו. זו השונות בערים המבוקשים השירותים את שיספק למציע יוקנה ניקוד

  העיר. באותה ומעלה אחד סניף בעל למציע יתרון יוקנה

 חריג:

 והקריות חיפה ירושלים, הבאות: מהערים יותר או באחד סניפים שני בעל מציע

  העיר. באותה הנוסף הסניף בעבור נוספת אחת נקודה תינתן שבע ובאר

 העיר. באותה סניפים שלושה בעל למציע יתרון יוקנה לא מקרה ובכל

  – איכותי מרכיב

 נקודות 10

 הצעת המחיר ומתן ציון עלות יבוצע באופן הבא:ניקוד 

בסעיף הפרמטרים המופיעים  שבעתמציע ייתן אחוז הנחה בעבור כל אחד מ

 (.שםהתמורה )כמפורט 

שלא יפחת מאחוז ההנחה המפורט המציע נדרש להציע אחוז הנחה מינימלי 

 בנספח התמורה.

 ולא ייפסלו המינימלי ההנחה מאחוז הנמוך הנחה אחוז בהן שיוצג הצעות יובהר,

 עוד. יידונו

יבוצע ממוצע משוקלל של אחוזי ההנחה שניתנו במסגרת חישוב ציון רכיב העלות 

 "(.ממוצע הנחה משוקללבכל פרמטר במשקל היחסי שלו )להלן: "

 90 –הנחה משוקלל הגבוה ביותר יזכה את המציע במלוא הנקודות ממוצע 

  נקודות ויהווה מדד לניקוד יחסי של יתר המציעים לפי הנוסחה הבאה:

= ציון רכיב העלות של המציע הנוסף
ממוצע הנחה משוקלל של המציע הנוסף×𝟗𝟎

ממוצע הנחה משוקלל הגבוה ביותר
  

 – העלות רכיב

 נקודות 90
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7 רקפ  

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .7

 ההצעה הגשת .7.1

 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת .7.1.1

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

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

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

 ההסכם לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .7.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול

 המציע ומלאים. נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי מתחייב המציע .7.1.3

 מילוי כי למציע ידוע ופועלו. המציע את ומדויק תקף מהימן, באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 ההצעות בחינת דרך .7.2

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

)כולל בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -  בדיקת המסמכים הנדרשים שלב א'

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

. המזמינה שהוגדרוכפי  אם ההצעות עומדות בתנאי הסףבהמזמינה תבחן  - תנאי סף ' בשלב 

רשאית לפסול כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל 

 המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה מידע לא נכון או לא מלא.

בהתאם וניקוד בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף  -ניקוד ההצעות על פי אמות המידה  'גשלב 

 . להזמנה 6בפרק  תהמפורטותית האיכ ת המידהלאמ

ומתן  בלבד פתיחת הצעת המחיר של מציעים שעמדו בתנאי הסף  -פתיחת הצעות המחיר  שלב ד'

 להזמנה. 6ניקוד בהתאם לאמות המידה המפורטות בפרק 

  .הרת מציע זוכבחי ה'שלב 

 תוצאות ההליךלגבי ה ייה/דחייזכליחת הודעות ש - יה לכלל המציעיםיה/דחיהודעות זכי -' ו שלב

פרטי פתיחת ספק חדש וערבות הביצוע וכן האישור הביטוחי הנדרש  לשליחת כולל דרישה

 . מהמציעים הזוכים בלבד ,במערכת
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 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .7.3

 תוהצע הגשת לשם ענבל באתר מפורסמים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 בהם להשתמש או לאחר להעבירם לצלמם, לשנותם, להעתיקם, רשאי אינו המציע זה. הליך במסגרת

 .כלשהי אחרת למטרה

 ההליך תוצאות על הודעה .7.4

 בכתובת אוו/ ,תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על הודעה

 תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר  ספק הסר מעןל .זמנהלה א' בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר

 בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ,ההליך תוצאות בדבר הודעה לכל

 כל המזמינה את לחייב כדי ההליך בתוצאות אין כי בזאת מובהר כן זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל ו/או

 .ההסכם  על המזמינה תימתח זה ובכלל להלן כמפורט ההתקשרות הושלמה לא עוד

  עיון זכות .7.5

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין מציעה על .7.5.1

 מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע .רלוונטי( )באם קצר הסבר בתוספת

 ענבל תהא הזוכה, ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי סוד או

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר תרשאי

 מלדרוש מנוע יהא מקצועיים ו/או מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .7.5.2

 אין כי מובהר ככאלה. אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת

 של חלקים גילוי בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים ועדתו של מסמכותה לגרוע האמור מן

  המלא. דעתה שיקול לפי וזאת ההצעה,

 כרוכה הינהו מראש בתאום למציע תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות .7.5.3

  .זוכות/הזוכה הצעות/בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות עבור בתשלום

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים .7.6

 ערבות ,ביטוחי )אישור הנדרשים האישורים את לשלוח הזוכה המציע יתבקש הזכייה תהודעב .7.6.1

 שיפורט כפי או הזכייה הודעת קבלת לאחר ימים עשרה עד וזאת (במערכת חדש ספק טופסו ביצוע

  .הזכייה במכתב

 פי על התחייבויותיו להבטחת מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות להגיש הזוכה המציע על .7.6.2

 כנספח המצ"ב לנוסח בהתאם חדשים( שקלים אלף מאה) ₪ 100,000 של בגובה ההתקשרות הסכם
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 שיפורט כפי או הזכייה הודעת קבלת לאחר ימים עשרה עד ,להסכם ד' כנספח ו/או הזמנהל 'ה

 .הזכייה במכתב

 מורשי באמצעות ההסכם על המזמינה חתימת לאחר רק האי לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר .7.6.3

  הזוכה. המציעמ שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה
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 8 פרק

 המציע התחייבויות .8

 מטעמו משנה קבלני ידי על והן ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות - המציע עובדי .8.1

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

 ידו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע יהיה כן .מטעמו המשנה קבלני מול לעבודה הנוגע בכל בלעדי

 אף על אם  זה. הסכם למטרות מטעמו המשנה קבלני/ ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או

 מלא באופן המציע כך על אותה יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור

 ענבל. של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד

  המבוקשים השירותים למתן אחריות .8.2

 השירותים במתן הקשור עניין בכל בלעדיה האחראי יהא מטעמו, המשנה קבלני באמצעות המציע,

 שירות תחנות וכן בבעלותו אשר השירות תחנות כל דיי על הניתן השירות לרבות זה בהליך המבוקשים

 מחדל ו/או הפרה עיכוב, נזק, כל בגין באחריות יישא השירות מרכז מטעמו. משנה קבלני ידי על הפועלות

 השירותים בביצוע הקשור בכל המזמינה עם ישיר בקשר יעמוד השירות מרכז למזמינה. שייגרם

 במלואם. המבוקשים

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .8.3

 הנתונים ו/או הצהרותיו ו/או 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

 הודעה קבלת לאחר זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי אחדב עמידה באי שינוי לרבות המבוקשים השירותים

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

  מהמציע. המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרותה

 זכויות הסבת איסור .8.4

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

 ענבל. של ומראש בכתב הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, הליך

  ביטוח .8.5

 את  לה ולהציג ענבל, ולטובת לטובתו בזה, המפורטים הביטוחים כל את לרכוש  מתחייב הזוכה המציע

 מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים

 להלן:
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 ביטוח חבות מעבידים .8.5.1

 תחומי בכל המעבידים חבות בביטוח עובדיו, כלפי החוקית אחריותו את  יבטח הספק .8.5.1.1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת

 ולתקופת למקרה לעובד, ארה"ב דולר 5,000,000 - מסך יפחתו לא האחריות  גבולות .8.5.1.2

 )שנה(.  הביטוח

 ועובדיהם משנה קבלני  קבלנים, כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .8.5.1.3

 כמעבידם; ויחשב היה

 לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת ע"מ,ב לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .8.5.1.4

 נושאים הם כי  כלשהי מקצוע עבודה/מחלת תאונת קרות  לעניין ונטען היה  הממשלה

 ועובדיהם משנה קבלני קבלנים הספק, מעובדי מי כלפי כלשהם מעביד בחבות

  שבשירותו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.5.2

 צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על  החוקית אחריותו את יבטח הספק .8.5.2.1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי  בכל ורכוש גוף  שלישי

 ארה"ב. דולר 250,000  -מסך יפחת לא ולשנה למקרה האחריות גבול .8.5.2.2

 .CROSS LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .8.5.2.3

 שלישי. צד רכוש ייחשב ישראל מדינת רכוש .8.5.2.4

 קבלנים,  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .8.5.2.5

 ועובדיהם;  משנה  קבלני

 לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , בע"מ לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .8.5.2.6

      מטעמו. הפועלים וכל הספק מחדלי  ו/או  למעשי אחראים  שייחשבו ככל  הממשלה

 ביטוח חבות המוצר  .8.5.3
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 שמשות, של ותחזוקה התקנה הרכבה אספקה, בגין המוצר חבות בביטוח חבותו את יבטח הספק

 ,ותמיכה תקלות תיקון טיפולים, שירות, אחריות, כולל ,חילוף וחלקי אביזרים ,צד מראות

    הממשלה; לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת מ,"בע לביטוח חברה ענבל עם להסכם בהתאם

 חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת לרבות דין פי על יהיה בפוליסה הכיסוי  .8.5.3.1

 ;1980-פגומים למוצרים האחריות

 ארה"ב. דולר 250,000  של מסך יפחת לא ולשנה למקרה האחריות גבול .8.5.3.2

 .CROSS  LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .8.5.3.3

   ;חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת .8.5.3.4

 לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .8.5.3.5

 לביטוח חברה לענבל סופקו אשר במוצרים פגם עקב נזק בגין אחריות  לגבי הממשלה

  מטעמו הפועלים וכל הספק ידי על

 
 כללי .8.5.4

 
 -בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

 

 הקרן מנהלת בע"מ, לביטוח חברה ענבל : נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .8.5.4.1

 לעיל. כמפורט השיפוי להרחבי בכפוף הממשלה לביטוחי הפנימית

 תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד ע"י הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .8.5.4.2

 ענבל לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מפורשת הודעה כך על ניתנה אם  אלא,

 בע"מ. לביטוח חברה

 כל ולמילוי הפוליסות עבור הפרמיות לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .8.5.4.3

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות

 הספק. על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .8.5.4.4
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 המבטח אחריות את כלשהי בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .8.5.4.5

 ביטוח בחזקת הינו והביטוח ישראל, מדינת כלפי יופעל לא אחר, ביטוח קיים כאשר

 הביטוח. פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני

 ענבל כלפי חזרה או השתתפות תביעה, שיבוב/תחלוף, זכות כל על מוותר המבטח .8.5.4.6

 ובלבד ועובדיהם, הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת מ"בע לביטוח חברה

 זדון. כוונת  מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור

   בפוליסות. שקיים ככל , יבוטל רבתי רשלנות ו/או כוונה חריג  .8.5.4.7

 הביטוחים ביצוע על בחתימתו ביטוחים קיום אישור או המבטח ע"י מאושרות הביטוח פוליסות העתקי

 החוזה.  חתימת למועד עד בע"מ לביטוח חברה לענבל הספק ידי על יומצאו  כאמור

 הפנימית הקרן מנהלת ,מ"בע לביטוח חברה ענבל עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל במתחיי הספק

 כי מתחייב הספק הביטוח. פוליסות את בתוקף להחזיק קיימת, אחריותו עוד וכל הממשלה לביטוחי

 מנהלת  מ,"בע לביטוח חברה ענבל עם החוזה עוד  כל בשנה, שנה מדי  ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות

 או המתחדשות, הפוליסות העתקי את להציג מתחייב הספק בתוקף. הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן

 סיום לפני שבועיים המאוחר לכל לביטוח חברה לענבל חידושן על מבטחו בידי חתום ביטוחים קיום אישור

 הביטוח. תקופת

 ואין זה, חוזה פי ועל דין פי על עליה החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

 כל על הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת מ,"בע לביטוח חברה ענבל של כוויתור האמור את לפרש

  זה. חוזה פי ועל דין פי על להם המוקנים סעד  או זכות
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  9 פרק

 כלליים תנאים .9

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .9.1

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

 שהוא. ואופן צורה

 ענבל ליווי .9.2

  .ומטעמ מי ו/או ענבל נציג ע"י ילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלי

 השיפוט סמכות .9.3

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

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה

 בלעדיות העדר .9.4

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

 .השירותים לביצועים /אחר עם קשרלהת ,הבלעדי דעתה שיקול פי ועל ,עת בכל רשאית תהיה וענבל

 

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                     
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 תצהירים מסמך - ' להזמנהאנספח 

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

  ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

 

הוסמכתי כדין על ידי __________  ואשר  ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  מר/ גב'אני הח"מ, 

 שירותי לאספקתבשם: ____________ לחתום על תצהיר זה שם ההתאגדות/חברה( ____________________ )

 "(המציע)להלן: " הרכבים סוגי לכלומראות צד  שמשות ושירות התקנה, אספקה השאר בין הכוללות זגגות עבודות

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים  לאחר, ו(תעודת ההתאגדותמ עותק לצרף)יש 

 בכתב כדלקמן: בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

 

, מנגנון שמשות נזקי ותיקון התקנה, אספקה  שירותי למתן הצעות לקבלת הליךבתמיכה ל על תצהיר זההנני חותם 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל באמצעות בשליטתה וגופים ישראל מדינת  לרכביצד  להרמת שמשות ושבר לזכוכית מראות

 :("הליך"ה)להלן:  27/2019הליך מס' 

 :המציע פרופיל .1

  ______________________________________________: ___המציעשם  .1.1

  ____________________________________ומספר:  המציע : רחובכתובת  .1.2

 עיר:____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________  .1.3

 _     ____________________________________________ טלפון של המציע: .1.4

 _______________________: ________________של המציע ידמס' טלפון ני .1.5

 _    __________________________________________ מס' פקס של המציע: .1.6

: להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .1.7

___________________________________________________________ 

כתובת מהמזמינה לרבות הודעות זכיה / דחיה בכל הנוגע לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד תשלחנה הודעות ות

 להליך ולמתן השירותים המבוקשים.

 תצהיר כללי .2

וכי אקרא את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו נספחיה על הנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .2.1

 זה. מבוקשים במסגרת הליךוכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים היתפרסמו במסגרת ההליך, 
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מתן השירותים את מהות  נתי, הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .2.2

את מלוא המידע  תי, קיבלי זוהצעת תטרם הגש. כמו כן מצהיר כי לכל תנאי ומסכים, המבוקשים

 נתיו/או לא הב תיכל טענה כי לא ידעאין לי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תיהאפשרי, בדק

 פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקיו.

 .ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים .2.3

ההתקשרות  , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .2.4

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספת

הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן מהימן, הנני מתחייב כי כלל הנתונים,  .2.5

 תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת ההצעה לאלתר.

ונמסרו לצורך הגשת הצעות בהליך זה כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ידוע לי כי  .2.6

י להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם למטרה רשא וכי איני

 אחרת כלשהי.

יום מהמועד  (120)מאה ועשרים הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ידוע לי כי  .2.7

 יום נוספים אם חברת ענבל ביקשה את הארכת המועד (60שישים ) האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או

 מהמציע ובכתב.

נדרשים כמפורט בהסכם הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל מתחייב ביטוח: הנני  .2.8

  למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.

 פריסה גיאוגרפית של מרכזי השירות/תחנות השירות כולל הוותק המקצועי של המרכזים/תחנות: .3

את השירותים המבוקשים באמצעות מרכזי השירות / תחנות השירות הבאות בערים הנני מצהיר כי אתן  .3.1

המפורטות להלן. הנני מצהיר כי כל מרכזי השירות ותחנות השירות אשר בבעלותי ו/או באמצעות קבלני 

במתן השירותים שנים שלוש  לפחות שלמשנה מטעמי ואשר מפורטים בהצעתי זו הינם בעלי ניסיון 

האחרונות וכן ידוע לי שעלי לעמוד בדרישות הפריסה הגיאוגרפית כפי  שניםה חמשהמבוקשים במהלך 

 אשר הינם כדלקמן: 3שנרשמו במסמכי ההזמנה פרק 

ידוע לי כי עלי לספק לפחות מרכזי השירות / תחנות השירות במקומות הבאים:  –מקומות חובה 

, 1-, בנצרת או עפולה 1-בבאר שבע ,2-, בתל אביב או ביפו או בחולון1-ת,  בחיפה או בקריו1-בירושלים 

 .1 –באילת 

מרכזי שירות/ תחנות שירות מבין רשימת  חמישהבנוסף, עלי לתת את השירותים המבוקשים בלפחות 

שמונה, רחובות,  -יתיאשדוד, טבריה, עכו, קררמלה, סבא, רעננה, לוד, -הערים הבאות: חדרה, נתניה, כפר

 ראשל"צ, נהריה, אשקלון. 
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מרכזי /תחנות   12ידוע לי כי בסה"כ לצורך עמידה בתנאי הסף כנדרש במסמכי ההזמנה עלי לספק לפחות  .3.2

 שרות כמפורט.

הנני מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת אתן את השירותים  .3.3

פריסה הגיאוגרפית שבהצעתי זו. כל שינוי המבוקשים באמצעות מרכזי שירות / תחנות שירות בהתאם ל

 במיקום של מרכז/תחנת שירות ייעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מענבל.

הנני מתחייב כי מרכזי השירות ו/או תחנות השירות שבבעלותי ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמי,  .3.4

 ערוכים ומודעים למתן השירותים המבוקשים.

ו/או תחנות השירות יכולים להיות או בבעלותי או באמצעות קבלני משנה ידוע לי כי מרכזי השירות  .3.5

 . (ניתן להוסיף שורות –מטעמי. להלן הרשימה )נא רשמו את כל התחנות עמן אתם עובדים 

 

 מס'

שם 

תחנת/מרכז 

 השירות

מיקום 

תחנת/מרכז  

השירות )שם 

 העיר(

באם 

תחנת/מרכז 

השירות 

הינה 

בבעלות 

המציע יש 

להשיב: 

 "כן"

באם תחנת/ 

מרכז השירות 

פועלת 

באמצעות קבלן 

משנה יש לציין 

את שם קבלן 

 המשנה

מספר שנות ניסיון 

של מרכז /תחנת 

השירות במתן 

השירותים 

 המבוקשים

יש לציין באילו 

שנים סיפק 

מרכז/תחנת 

השירות את 

השירותים 

  המבוקשים

)משנה עד 

 שנה(

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

 

 רישיונות .4

 עותק לצרף)יש  התחבורה משרד מטעם להחזקת מפעל לזגגות רכב רישיון בעלהנני מצהיר כי אני  .4.1

 . (רישיונות/מהרישיון

י יד על מוצעות אשר השירות תחנות / השירות מרכזי כלבדקתי והנני מתחייב כי  כי צהירכמו כן, הנני מ .4.2

 רישיון לרבות תחנות השירות הפועלות על ידי באמצעות קבלני משנה הינן בעלות זה מכרז במסגרת

  .התחבורה ממשרד מטעם להחזקת מפעל לזגגות רכב

 מספר מנויים .5

מספר  –( )מנוי 2018ושנת  2017שנת ) ות האחרונ תיים מנויים בשנ 20,000הנני מצהיר כי רשומים אצלי לפחות 

המנויים במצטבר של כל ציי רכב ו/או חברות הביטוח עבורם נותן את השירותים המבוקשים. ידוע לי כי אין 

 הכוונה למספר כניסות בשנה(.
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 תו תקן .6

בין תחנות השירות בבעלותי ו / אם באמצעות מרכזי השירותבין הנני מצהיר כי השמשות אשר יסופקו למזמינה 

אם באמצעות מרכזי השירות / תחנות השירות באמצעות קבלני המשנה מטעמי הינן בעלות תו תקן ממשרד 

 (. לישראל ת( או מכון התקנים )לגבי שמשות מיובאובישראלהתחבורה )לגבי שמשות שמיוצרות 

 מוקד שירות טלפוני .7

אשר נותן שירותים לכל מרכזי השירות ותחנות השירות אשר מטעמי וזאת  שירות מוקדהנני מצהיר כי ברשותי 

לצורך הפניית כלי הרכב לקבלת השירותים המבוקשים למרכז השירות או תחנת השירות הקרובים ביותר 

 הפנימית בקרן המכוסים הרכב כלי לטובת קשר איש יוגדר השירות במוקד כן כמולמקום הימצאו של כלי הרכב. 

ידוע לי כי מוקד השירות צריך לתת מענה עבור כל מרכזי  בע"מ. לביטוח חברה ענבל עבור הממשלה לביטוחי

 בשעותהשירות/תחנות השירות אם בבעלותי ואם בבעלות קבלני המשנה של המציע )מוקד שירות אחד בלבד(, 

 . וחג חג ערבי למעט 8:00-12:00בימי ו' וערבי חג ', ה – א בימים, 17:00 עד 8:00 ותהמקובל העבודה

 זכות עיון .8

 חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.על המציע לציין אלו  

הזוכה לא הגדיר  יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציעהמציע מובהר בזאת, כי 

 . מובהר כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.אותם ככאלה

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 עובדים העסקת חוםבת חקיקה לקיום התחייבות .9

 במתן ידו על שיועסקו העובדים לגבי, זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בעת שהם כפי, להלן המפורטים העבודה בחוקי, זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 תקופת או/ו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות, לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת

 .המוארכת ההתקשרות

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שרות חוק. 

 1959 – א"תשי, והמנוחה העבודה שעות חוק. 

 1976 – ו"תשל, מחלה דמי חוק. 
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 1950 – א"תשי, שנתית חופשה חוק. 

 1954 – ד"תשי, נשים עבודת חוק. 

 1965 – ו"תשכ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק. 

 1953 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק. 

 1953 – ג"תשי, החניכות חוק. 

 1951 – א"תשי( לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק. 

 1958 – ח"תשי, השכר הגנת חוק. 

 1963 – ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק. 

 1995 – ה"תשנ(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק. 

 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק. 

 2002 – ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק. 

 1959 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק. 

  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי-על אישורים .10

 :תצהיר .10.1

 הנני מצהיר בזאת כי:

, להלן: 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 

ב' לחוק( לא הורשעו בפסק 2המציע ובעל זיקה אליהם )כהגדרתם בסעיף  "החוק"( המציע, כ"א מעובדי

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  –דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעברה לאחר 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002יום 

 או:

ב' לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט 2המציע, כ"א מעובדי המציע ובעל זיקה אליהם )כהגדרתו בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  –ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
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חר יום , שנעברה לא1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.2002

 :מצ"ב –אישורים  .10.2

 חוק פי-ועל הכנסה מס פקודת פי-על לנהל המציע שעל ורשומות, חשבונות פנקסי ולניה על אישור .10.2.1

  כדין. ,1975-התשל"ו מוסף, ערך מס

 הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג המציע וכי רלוונטי( )באם במקור מס ניכוי על אישור .10.2.2

  .1975-התשל"ו מוסף, ערך מס חוק פי-על מס עליהן שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח

 עניינים מניגוד להימנע התחייבות .11

 ובמהלך המדינה או/ו ענבל עם השירותים מתן תקופת במהלך, לי יהיה ולא שאין ומתחייב מצהיר הנני .11.1

 עסקיים קשרים, שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד, למזמינה השירותים מתן סיום לאחר נוספת תקופה

 עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד שעלולים אחרים קשרים או

 . כאמור

 ניגוד של במצב להימצא עלול אני שבשלם מצב או נתון כל על מידי באופן למזמינה להודיע מתחייב הנני .11.2

 . האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד, עניינים

 לבין ביני ההתקשרות תקופת תום לאחר עת בכל, לעמוד שלא מתחייב אני, האמור מכלליות לגרוע בלי .11.3

 תקופת במהלך שנתתי הייעוץ נושא השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב, המזמינה

 שנתתי בשירותים לפגוע כדי שהוא גורם כל לבין ביני אחר או עסקי קשר בכל יהיה שלא כך, ההתקשרות

 . ההתקשרות תקופת במהלך למדינה או/ו לענבל

 סודיות לשמירת התחייבות בדבר תצהיר .12

 המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור: כדלקמן ישראל מדינת או/ו ענבל כלפי מתחייב הנני .12.1

 שימוש בו ולעשות, מוחלטת בסודיות המדינה עם התקשרותי במסגרת שאתן ההליכים של תוצר שהוא

 . המזמינה ידי על שייקבעו כפי הנדרשים השירותים מתן לצורך ורק אך

 או למסור, להודיע, להעביר, לפרסם לא מתחייב אני, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, ספק הסר למען .12.2

 . המדינה לבין ביני ההתקשרות סיום לאחר גם המידע את אחר אדם כל לידיעת להביא

 :החתימה של המציע המורש .13

_______________  __________________  _________________  

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

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

 

המציא מידע נוסף בדרישה ל אלישיקול דעתה הבלעדי, לפנות ל בכפוף, הזכותמזמינה ל כי יודע אני כי מצהיר אני .14

 .בפרט זה ונספח בכלל ההזמנהשניתן במסגרת  למידעו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 

 

 :אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

 

______________     ____________________ 

 מלא שם                           תאריך

_______________    ____________________ 

 המצהיר חתימת                  ת.ז.          

 

 

 אישור עו"ד

 _____________  _____________ הופיע בפניי_____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ____________ אשר מספרה המוכר לי אישית ואשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. 

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

 

__________                      _____________________            ___________ 

 הדין-חתימת עורך                חותמת ומספר רישיון עורך דין          תאריך          
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 הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז –להזמנה  1-א'נספח 

 

 אני הח"מ___________________ מס' ת"ז _____________ מצהיר בזאת כי: 

 

בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת  .1

 קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר  .2

 עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו לעיל(. 

ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או המחירים  .3

 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו לעיל(. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .4

 יון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא הייתי מעורב בניס .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .6

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .7

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  אני לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח
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________ 

 תאריך

  

___________ 

 שם התאגיד

  

____________ 

 חותמת התאגיד

  

___________ 

 שם המצהיר

  

_________ 

חתימת 

 המצהיר

 

 

 

 אישור עו"ד

 _____________  _____________ הופיע בפניי_____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ____________ אשר מספרה המוכר לי אישית ואשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. 

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

 

__________                      _____________________            ___________ 

 הדין-חתימת עורך                חותמת ומספר רישיון עורך דין          תאריך          
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 המצורף  xcelE ראה קובץ  – נספח התמורה –נספח ב' להזמנה 
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 הסכם התקשרות –' להזמנה ג נספח

 

 םלרכבי צד מראות לזכוכית ושבר שמשות להרמת מנגנון ,שמשות נזקי ותיקון התקנה אספקה,הסכם למתן שרותי 

 בע"מ  לביטוח חברה ענבל בהנהלת ממשלה לביטוחי הפנימית בקרן המכוסים

 2019שדה התעופה ביום_____ בחודש _____  בקריתשנערך ונחתם 

 

 :בין

 

 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת"מ בע לביטוח  חברה ענבל

 התעופה  שדה קריית, ערבה רחוב

 282.ד. ת, 70100 מיקוד

 

 (""המזמינה ו/או "ענבל)להלן : 

 מצד אחד;

    ובין:

 

  חברה בע"מ/ עוסק מורשה/שותפות: ______________________

 _____________ח.פ./ע.מ. ___________

 '__________מס_____ _________ מרחוב

 עיר: ______________ 

 ת.ד. _________ : _______ מיקוד

 

 "(ספק השירות"ו/או  "ספק": )להלן  

 מצד שני;

 

 

(, פרסמה הזמנה להציע הצעות למתן "הקרן", מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: וענבל הואיל

לכלי הרכב צד  לזכוכית מראותושבר  , מנגנון להרמת שמשותנזקי שמשות ותיקוןאספקה, התקנה  שירותי

 –"ההליך" ו ו/או  "ההזמנה": להלן(. 27/2019הליך מספר המכוסים בקרן הפנימית לביטוח ממשלה )

 בהתאמה(. "השירותים המבוקשים"

 

, ספק השירות בהצעתולהזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של  במענההגיש הצעה ספק השירות ו  והואיל

 .המבוקשים השירותים למתןבחרה בו ענבל, 

 

הכל כמפורט בהסכם זה ו המבוקשים השירותים מתן לצורךספק השירות  עם להתקשר מעוניינת וענבל והואיל

 להלן; 
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הינו בעל הידע, הניסיון ו בהזמנה כמפורט ממנו שנדרשו הסף תנאי בכל עומד הואמצהיר כי וספק השירות   והואיל

, כמפורט בהסכם זה על נספחיו, המבוקשיםהדרושים על מנת לתת את השירותים  והאמצעיםוהמיומנות 

 ;כלשהו שלישי צד בזכויות פוגע אינועל ידו בהתאם להסכם  שיינתנו המבוקשים השירותים מתן וכי

 

הסכם בל בתנאים המפורטים ומעוניין לתת לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכוספק השירות   והואיל

 הלן;זה ל

 

להיקף כלשהו של  ענבל של התחייבות משום זה הסכם על ענבל בחתימת אין כי, לכך מודעוספק השירות  והואיל 

 אשר יועברו אליו לצורך קבלת השירותים המבוקשים.או לסוגי הרכבים מספר הרכבים 

 

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

 ;בוקשיםהמשפטיים בקשר למתן השירותים המ

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 והגדרות פרשנות ,מבוא .1

 (."ההסכם" )להלן: מנומ נפרד בלתי חלק מהווים אליו המצורפים והנספחים להסכם המבוא .1.1

 ההסכם. פרשנות לצורך ישמשו ולא בלבד הצדדים לנוחות נועדו סעיף כל בראש הכותרות .1.2

 

 והגדרות נספחים .2

 זה: בהסכם מרכזיים מונחים להלן הגדרות .2.1

 
 

לאספקת שירותי עבודות זגגות הכוללות בין  התאגדות רשומה כדין בישראל,  ו/או ספק השירות:הספק 

, מנגנון להרמת שמשות ושבר לזכוכית השאר אספקה, התקנה ותיקון שמשות

יהא מרכז השירות לרבות תחנות  הספקהרכבים. לכל סוגי צד  מראות

השירות אשר בבעלותו ו/או באמצעות תחנות שירות הפועלות ע"י קבלני 

 משנה מטעמו.

, מנגנון להרמת שמשות ושבר מרכז להתקנה, אספקה ותיקון שמשות מרכז שירות:

 .ספק השירותמורשה מטעם משרד התחבורה בבעלות  לזכוכית מראה
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לאספקת השירותים המבוקשים בין אם מדובר בתחנת שירות  תחנת שירות תחנת שירות:

בהתאם לפריסה הספק ו/או קבלני משנה של ספק השירות בבעלות 

  זה. להסכם 4המפורטת בסעיף הגיאוגרפית 

ממוגנות שמשות לרבות  של כלי הרכב וצדיותשמשות קדמיות, אחוריות  :שמשות

 ממוגנות ירי.אבנים ו

אבנים שמשות רכב ממוגנות 

 )פוליקרבונט(

שמשות רכב עשויות מחומר פוליקרבונט ושמשה קדמית רבודה או שמשות 

 רכב מזכוכית עליהן יודבקו מדבקות.

 שכבתיות למיגון מפני ירי.-שמשות רכב רב שמשות רכב ממוגני ירי

 שמשה המחולקת לשניים: צד ימין ושמאל.  מחולקת:שמשה 

)כגון: אוטובוס מרכבים, מאן וכו'( בהן השמשה  שמשה קדמית לאוטובוסים :שמשת מסך

 מכסה את חזית האוטובוס.

 זכוכית המותקנת על  מראת צד. זכוכית מראה

, מצלמת דרך וכל אביזר שמותקן על גבי מערכת התראה מפני תאונות אביזרים

 השמשה.

אחת  כל החלקים הנדרשים לשם התקנה ו/או ההחלפה ו/או התיקון של כל אביזרים נלווים

 מיחידות השמשות

 גומיות מעטפת לשמשות. גומיות

 מנגנונים

 

 מערכת הפעלת עלייה וירידה של שמשות דלתות.

בקרן הפנימית ו/או גופים אחרים להם  ו/או מטופלות יחידות אשר מכוסות  יחידות מכוסות בקרן:

 ענבל נותנת שירותים.

ים רכבים, פרטיאשר כוללים כלי רכב  קרן הפנימיתבהרכב המכוסים  כלי כלי הרכב:

רכבים מיוחדים לרבות וכן  אופנועים, טיוליות, אוטובוסיםים, מסחרי

  קרים, טרקטורים, מלגזות ועוד.-נגררים, קלאב

 רכב מסחרי שהוסב לרכב להסעת נוסעים. טיולית:
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של )קדמית, אחורית, צדדית וכו'( שבר ו/או סדק הפולש דרך עובי השמשה  נזקי שמשות:

 כמו כן נזק למנגנון של השמשה. כלי הרכב.

 .ת צדשבר ו/ו סדק בזכוכית המתוקנת במרא נזקי מראות 

  .מתקין שמשות ברכבים מטעם מרכזי/תחנות שירות מתקין:

 מדינת ישראל. המדינה:

בהפניית הרכב למרכז מוקד שירות הנותן מענה טלפוני למפקח הטכני  מוקד שירות טלפוני:

 השירות או לתחנת השירות הקרובה.

המפקח הטכני/קצין רכב 

 ביחידה:

נציג של ענבל או מי מטעמה )נציג של משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, 

מנהל הרכב הממשלתי, המועצה הכלכלית או כל נציג אחר( שאושר על ידי 

ין מרכז ענבל לשמש כמפקח המקשר בין היחידות המכוסות בקרן לב

 השירות/תחנת השירות.

אחראי מטעם ענבל על 

 ההליך:

 .םאו כל מי שימונה מטעמו/ בענבל ביטוחהסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 
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 ההסכם מסמכי .2.2

  זה. מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים המסמכים .2.2.1

 נספחיה על ההזמנה – להסכם א' נספח. 

 השירות. ספק ידי על חתום כשהוא התמורה נספח – להסכם ב' נספח 

 כפי המלא לנוסחו בהתאם הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום ביטוחי אישור – להסכם ג' נספח 

 ההזמנה. במסמכי שפורסם

 כפי והמדויק המלא לנוסחו בהתאם ₪ 100,000 של בסך מקורית ביצוע ערבות – להסכם ד' נספח 

 ההזמנה. במסמכי שפורסם

 ההתקשרות מהות .3

  המבוקשים. השירותים קבלת לצורך השירות, ספק עם בזאת מתקשרת ענבל .3.1

 שיתואם כפי לצרכיה ובכפוף ענבל ע"י הדבר שיידרש כפי השירות ספק ע"י יסופקו המבוקשים השירותים .3.2

   .השירות ספק עם

 בהצעתו. שפרט כפי השירות ספק של השירות תחנות ו/או השירות מרכזיב יינתנו השירותים .3.3

 לעת מעת להשתנות עשויים ואשר ענבל "יע נקבעו אלוש כפי הזמנים בלוחות לעמוד מתחייב השירות ספק .3.4

 ענבל. ולצרכי דעתה שיקולל בהתאם

 דעתה שיקול פי על ייקבע והכל כלשהוא עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי בזאת, יובהר .3.5

 .צרכיה פי עלו הבלעדי

 המבוקשים השירותים .4

  שמשות נזקי ותיקון התקנה אספקה, שירותי .4.1

, המנגנונים, שמשותשל כל אחת מיחידות התיקון  ו/או התקנה ו/או לתת שירותי אספקה ספק השירות על

לכל סוגי הנזקים אם באמצעות  הרכב כלי בעבור צד , האביזרים הנלווים ושבר לזכוכית מראותהאביזרים

 . ספק השירותעצמו ו/או קבלני משנה של  ספק השירות

שניזוקה והעומדת בדרישות כל מאותו טיב ואיכות של השמשה תחליפית השמשה שתותקן תהא שמשה 

. באם לא תימצא שמשה מהסוג הנדרש, יתבקשו מרכז השירות ו/או תחנת השירות חוק, תקנה ותו תקן
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ואן כלי הרכב לספק שמשה חדשה  מתוצרת יצרן כלי הרכב או מתוצרת היצרן המורשה המייצר עבור יב

 שניזוק.

 כדלקמן: הינו לעיל 4.1 בסעיף כהגדרתם המבוקשים השירותים למתן תקן זמן .4.2

בצהריים על ספק השירות  12:00באם כלי הרכב הוכנס למרכז השירות/תחנת השירות עד השעה  .4.2.1

לספק את השירותים המבוקשים עד תום יום העבודה ביום בו הוכנס הרכב למרכז השירות/תחנת 

השירות. יובהר כי בנסיבות מיוחדות בהן יש בעיה במתן השירותים המבוקשים יהיה על ספק 

ו ואם באמצעות מי מטעמו להודיע למפקח הטכני על הסיבות ועל המועד השירות, אם בעצמ

 המשוער לסיום מתן השירותים המבוקשים. 

על ספק  –בצהריים  12:00במידה וכלי הרכב הוכנס למרכז השירות/תחנת השירות לאחר השעה  .4.2.2

בו ביום העבודה למחרת היום  12:00השירות לספק את השירותים המבוקשים לא יאוחר מהשעה 

 הוכנס כלי הרכב למרכז השירות/תחנת השירות. 

במקרה של שהייה ארוכה יותר של הרכב מזמני התקן שהוגדו לעיל במרכז השירות ו/או תחנת  .4.2.3

השירות, המזמינה רשאית לשכור רכב חלופי מסוג הרכב השוהה במרכז/תחנת השירות או ברמה 

הזוכה, וזאת למשך כל תקופת שהיית "( על חשבון ספק השירות הרכב החלופישוות ערך )להלן: "

היתר. במקרה זה, תהא רשאית המזמינה לקזז את עלות השכרת הרכב החלופי מהתמורה לה יהא 

 זכאי ספק השירות.

  חוזרים תיקונים .4.3

היה ומרכז השירות ו/או תחנת השירות יתבקשו לבצע בכלי הרכב תיקון חוזר של אותה שמשה שתוקנה, 

קון הקודם, והתיקון מתייחס לפגם כלשהוא בחלקים שהוחלפו או לנזקים חודשים ממועד התי 12תוך 

שמקורם במעשה ו/או מחדל של מרכז השירות ו/או תחנת השירות, יישא מרכז השירות ו/או תחנת 

השירות במלוא עלות התיקון והם לא יחייבו את מקבל השירות בתשלום עבור החלקים החדשים, אם 

 יחייבו בעבור העבודה. הוחלפו בתיקון הקודם וכן לא

 חירום בשעת דרישות .4.4

להיות זמין לביצוע השירותים המבוקשים תחת פרק זה,  ספק השירותבהינתן מצב חירום על  .9.4.1

 4.2מענה בהתאם לזמני התקן בסעיף שעות מקרות אירוע החירום ולתת  72תוך בלפי העניין, 

במקרים בהם עקב אירוע חירום אין גישה ולא ניתן להגיע פיזית למרכז/תחנת השירות, יש  .לעיל

שעות מקרות  12לעדכן את הרפרנט בענבל כי קיימת בעיית נגישות למרכז/תחנת השירות תוך 

אירוע החירום, וכן לעדכן את רפרנט ענבל על מרכז/תחנת שירות חלופי הקרוב ביותר, אשר 
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שעות מקרות אירוע  72אשר כאמור יהיו זמינים בתוך  יםוע השירותים הנדרשיתוגבר לצורך ביצ

 החירום.

 ידה על ותבוצע בלבד המזמינה בשיקול הינה חירום בשעת שירות על ההכרזהלמען הסר ספק,  4.4.1

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

 .זה בעניין טענה כל על מוחלט וויתור מוותר והספק המזמינה חיוב משום

 גיאוגרפית פריסה .4.5

במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת יעמיד לרשות המזמינה  ספק השירות

 להלן:/תחנות שרות כמפורט  מרכזי שירות 12 הפחות לכל

 המבוקשים השירותים את יספקו אשר שרות שרות/תחנת מרכז יהיה לספק כי חובה ןבה םהערי .4.5.1

 או אביב תל לפחות, 1 סניף – קריות או חיפה לפחות, 1 סניף -  ירושלים "(:החובה מקומות" )להלן:

 – אילת לפחות, 1 סניף - עפולה או נצרת לפחות, 1 סניף – שבע באר לפחות, סניפים 2  - חולון או יפו

 לפחות. 1 סניף

 הערים רשימת מתוך ערים (5) חמש בלפחות המבוקשים השירותים את לספק הספק על בנוסף, .4.5.2

 טבריה, ,אשדוד ,רמלה , לוד רעננה, ,סבא כפר נתניה, חדרה, :"(נוספים מקומות" )להלן: שלהלן

 .אשקלון נהריה, לציון, ראשון ,רחובות שמונה, קריית ,עכו

 שאותם השירות ממרכזי/תחנות יותר או אחד לשנות ו/או חליףלה מעוניין השירות וספק במידה .4.5.3

 שונה, במיקום שירות במרכז/תחנת התצהירים( נספח – להזמנה א' )נספח המקורית בהצעתו ציין

 בדבר נוסף תצהיר על לחתום עליו ויהא זה לשינוי אישורה לקבלת לענבל ומראש בכתב לפנות עליו

 התצהירים: חבנספ המפורטים בתנאים החדש השירות מרכז/תחנת עמידת

 מרכז/תחנת את לשנות/להחליף יכול הספק  – חובה כמקום המוגדרת בעיר מדובר באם .4.5.3.1

 השירותים את לתת הספק על מקרה ובכל העיר. באותה ממוקמת שהיא ובלבד השירות

 החובה". "מקומות – לעיל 2.5.1 בסעיף כאמור המבוקשים

 שירות תחנת/מרכז להחליף/לשנות יכול הספק – נוסף כמקום המוגדרת בעיר מדובר באם .4.5.3.2

 את לתת הספק על מקרה ובכל .בלבד נוספים כמקומות המוגדרות מהערים אחת לכל

 – לעיל 4.5.2 בסעיף אמורכ המוגדרות ערים חמש לפחותב המבוקשים השירותים

 ".נוספים "מקומות

 כאמור. םיישינו לקבל שלא הזכות שמורה בללענ כי יודגש

 

 (.המבוקשים" "השירותים ו/או "השירותים" )להלן:
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 ההתקשרות תקופת .5

שלוש  –שלושים ושישה חודשים ) חודשים 36 של קופה לת תקופת ההתקשרות עם ספק השירות תהיה .5.1

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: על ידי הצדדים ) מועד חתימת ההסכםהמתחילה ב שנים(

 לשיקול בכפוףהמבוקשים  השירותים למתן ההתקשרות תקופת את להאריך האופציהשמורה  לענבל .5.2

שנתיים(, כולן  -חודשים  נוספים )עשרים וארבעה חודשים  24 עד למשך, לצרכיה ובכפוף הבלעדי דעתה

 (. "המוארכת ההתקשרות תקופת": להלןאו חלקן )

רשאי להביא את ההסכם לידי סיום,  אכי כל אחד מהצדדים יה אתלגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בז מבלי .5.3

לא תהיה כל   לספק השירותימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק.  60מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

 תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.

י מטעמה כתוצאה מסיום ההסכם ו/או ביטולו לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מ .5.4

 מכל סיבה שהיא. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויותיה של ענבל על פי הסכם זה.

כדי לגרוע מזכותו של כל צד להפסיק לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של בבאמור לעיל  אין .5.5

של הצד המפסיק לכל סעד או תרופה כלפי  יסודית של ההסכם על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו ההפר

 הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.

 השירות ספק והתחייבויות הצהרות .6

 ספק השירות מצהיר ומתחייב :

, נספחיועל  זה בהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי, נספחיו על זה הסכם תנאי את קרא כי .6.1

 .המפורטים והתנאים הדרישות פי על ולבצעם לקיימם ביכולתו יש וכי

באופן  לענבל המבוקשים שירותיםלמתן ה הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושיםי הוא בעל כ .6.2

 והוא מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות, אמינות וזהירות מקצועית נדרשת. מעולה ומקצועי

השירות אשר בבעלותו ו/או מרכזי לענבל את השירותים ב עניקוהמשאבים לה , הידעזמןהכי יש לו את  .6.3

 למועדים בהתאם תחנות השירות המופעלות על ידי קבלני משנה אשר עליהן מפקח ספק השירות,

 . זה בהסכם הנדרשים

ספק השירות מצהיר ומתחייב לבצע את השירותים המבוקשים, להיות זמין לצורך ביצוע השירותים  .6.4

 י ענבל, נשוא הסכם זה.המבוקשים וכן לעמוד בלוחות זמנים כפי שנקבעו על יד
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 מבוקשיםלשירותים ה יםידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור .6.5

מתן השירותים בעל מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  ,שיסופקו על ידו על פי הסכם זה

 לענבל על פי הסכם זה. המבוקשים

ברשותו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת ההסכם, מצהיר, כי קיימים  ספק השירות .6.6

כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת לשם מתן 

, כאמור בהסכם זה ובכלל זה להעביר לענבל, עובר לחתימת הסכם זה, אישור על המבוקשיםהשירותים 

ות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות ניהול פנקסי חשבונות ורשומ

בהעדר אישור על ניכוי מס במקור, תהיה  .וכן אישור כדין בדבר ניכוי מס במקור 1976 –מס(, התשל"ו 

 ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל.

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיום  –כל רשות מוסמכת מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו .6.7

 על פיו. המבוקשיםהוראות הסכם זה ומתן השירותים 

ספק השירות מתחייב כי כל מרכזי השירות ותחנות השירות אשר הוצעו על ידו במסגרת ההליך הינן  .6.8

החזיק ברישיון זה בכל מטעם משרד התחבורה וכי הם ימשיכו ל להחזקת מפעל לזגגות רכבבעלות רישיון 

 תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת.

את  לתתמתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת  ספק השירות .6.9

 זו. ההשירותים המבוקשים באמצעות מרכזי שירות / תחנות שירות בהתאם לפריסה הגיאוגרפית שבהצע

ומראש לקבלת אישור מענבל על כל שינוי שיחול בפריסה הגיאוגרפית  מתחייב לפנות בכתבספק השירות  .6.10

 לעיל.  4.5.3כמפורט בסעיף  אשר הציע בהצעתו להליךשל מרכזי/תחנות השירות 

  ההצעות הגשת במועד בהצעתו השירות ספק שפירט כפי ובמיקומם השירות תחנות/מרכזי במספר ירידה .6.11

 להסכם. יסודית כהפרה תיחשב

ו/או באמצעות קבלני משנה  ושבבעלותמתחייב כי מרכזי השירות ו/או תחנות השירות  ספק השירות .6.12

 , ערוכים ומודעים למתן השירותים המבוקשים.ומטעמ

תחייב כי השמשות אשר יסופקו למזמינה אם באמצעות מרכזי השירות/ תחנות השירות מספק השירות  .6.13

הינן בעלות תו  ומטעמצעות קבלני המשנה ואם באמצעות מרכזי השירות / תחנות השירות באמ ובבעלות

 תקן ממשרד התחבורה )לגבי שמשות שמיוצרות בארץ( או מכון התקנים )לגבי שמשות מיובאות(.

 התחייבות זו תקפה לאורך כל תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת.

 זה הסכם פי עלת ההסכם מתחייב כי כל הצהרותיו תהיינה נכונות ותקפות במשך כל תקופספק השירות  .6.14

ובמידה ויחול שינוי באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או הנתונים שהגיש במסגרת הצעתו ידווח 
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לענבל על השינוי לאלתר. למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מתן אפשרות 

 של הפסקת קבלת השירותים המבוקשים מספק השירות. 

מתחייב לספק מוקד שירות טלפוני אשר נותן שירותים לכל מרכזי השירות ותחנות השירות  השירותספק  .6.15

אשר מטעמי וזאת לצורך הפניית כלי הרכב לקבלת השירותים המבוקשים למרכז השירות או תחנת 

כמו כן במוקד השירות יוגדר איש קשר לטובת השירות הקרובים ביותר למקום הימצאו של כלי הרכב. 

 ספק השירות י הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ.כל

ואם בבעלות  ובבעלותמתחייב כי מוקד השירות יתן מענה עבור כל מרכזי השירות/תחנות השירות אם 

ה',  –, בימים א 17:00עד  8:00)מוקד שירות אחד בלבד(, בשעות העבודה המקובלות  ומטעמקבלני משנה 

 .  למעט ימי חג 8:00-12:00בימי ו' 

האחראי הבלעדי בכל הקשור במתן השירותים המבוקשים לרבות הוא ומצהיר כי מתחייב ספק השירות  .6.16

וכן תחנות השירות הפועלות על ידי קבלני המשנה בבעלותו השירות הניתן על ידי כל תחנות השירות אשר 

 זק, עיכוב, הפרה ו/או מחדל שייגרם לענבל. . הנני מתחייב לשאת באחריות בגין כל נמטעמו

 לעמוד בקשר ישיר עם ענבל בכל הקשור בביצוע השירותים המבוקשים במלואם.ספק השירות מתחייב  .6.17

  תמורהו דיווח .7

בכפוף זכאי לתמורה  השירות ספק אבתמורה לביצוע השירותים ולקיום מלוא התחייבויות הספק, יה .7.1

מפורטת בנספח התמורה ו נבחר לתת את השירותים המבוקשים. ההליך בלהנחות שנתנו על ידו במסגרת 

 "(.נספח התמורהחלק בלתי נפרד ממנו )" הלהסכם זה והמהוו פת" המצורההצעה הכספית" -ב' להסכם 

לספק  שתגיע או/ו המגיעה התמורה מלוא את התמורה אשר תקבע במסגרת בחירת הספק היא זו שתהווה .7.2

 ההתקשרות.  סכםה לפי השירותים מתן בגין

יציג אישור על ניהול ספרים בתוקף ואישור על פטור מניכוי מס במקור )שאחרת, תנכה ענבל  השירותספק  .7.3

 את המס כנדרש ממנו בהתאם לכל דין(.

התמורה האמורה לעיל הנה התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת, והיא כוללת את כל הוצאות ספק  .7.4

לשאת לצורך מתן  השירות, מכל מין וסוג שהיא, הן ישירות והן עקיפות, בהן יצטרך ספק השירות

לא יהיה זכאי, מכל  השירותהשירותים ו/או לצורך מילוי כל התחייבות אחרת על פי הסכם זה, וספק 

 סיבה שהיא, לכל תשלום ו/או תמורה נוספים, מכל סוג ומין שהוא.

. כל עיכוב בתשלום הנגרם תמורהשהן תואמות את הקבוע בנספח היגיש את החשבוניות כ השירותספק  .7.5

על כך,  השירות, לא יהיה בו כדי לחייב את ענבל לפצות את ספק התמורה מאי התאמה לקבוע בנספח
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לקבלת תשלומים בגין התייקרות, ולא תהיה לספק כל טענה בקשר  השירותלרבות העדר זכות של ספק 

 לכך.

 נספח התמורה. –נוספים הינה בהתאם לנספח ב' להזמנה  מבוקשיםהשירותים ההתמורה בעבור  .7.6

 מוסכם כי לתמורה יתווסף מס ערך מוסף, במועד תשלום כל תשלום מתשלומי התמורה עפ"י הסכם זה .7.7

וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק עבור כל תשלום )למעט אם נכלל במחיר כמפורט בנספח התמורה( 

 שנתקבל כאמור.

כל מס או היטל תשלום חובה מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים או על העסקה  .7.8

 וישולמו על ידו.  ספק השירותשעל פי הסכם זה, ו/או אשר ישונו, יחולו על 

 .אחר או נוסף החזר או/ו תמורה לכל זכאי יהיה ספק השירות לא .7.9

 ובכלל, המבוקשים השירותים במתן הכרוכים, והתשלומים ההוצאות  ספק השירות לבדו יישא לבדו בכל .7.10

 הסיכונים בכל הכרוכות הוצאות בכל וכן בעתיד עלי שיחולו או החלים חובה והיטלי מסים תשלומי זה

 .שהוא ואופן צורה בכל לכך אחראית תהיה לא שענבל באופן זאת כל זה הסכם פי-על ושל והאחריות

שעליו חתם עם ענבל  מספק השירות והכל בכפוף להסכם לה המגיע סכום כל כנגד לקזז רשאית תהא ענבל .7.11

 או/ו, התמורה  על החלים חובה והיטלי במיסוי שמקורם חיובים או/ו מקדמות לרבות, דין כל פי על או/ו

 זה. הסכם מביצוע כתוצאה שלישיים לצדדים או/ו לענבל, יגרום אם, שיגרום נזק

 לאחר ורק החשבון הגשת מיום יום 30+   שוטף של בתנאים לספק תשולם התמורה: התשלום לספק אופן .7.12

 (.במצטבר) ענבל נציג י"ע שהחשבון יאושר

 חוזהה לביצוע בנקאית ערבות .8

' דחוזרת בנוסח המצורף כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  ימציא ספק השירות .8.1

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

תקופת ההתקשרות )מיום  אורך כל, בתוקף ל)מאה אלף שקלים חדשים(₪  100,000בשיעור של  ,בע"מ

  .ותקופת ההתקשרות המוארכת(ועד מועד סיום תקופת ההתקשרות  מתן השירותיםתחילת 

זמנה וחוזה היותיו על פי תנאי הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבו ספק השירות,הערבות שימציא  .8.2

 בו ספק השירותבכל מקרה , כולה או חלקה, ההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

 לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי החוזה.

מידית , רשאית ענבל לבטל את החוזה זה בהתחייבויותיו על פי חוזה ספק השירותבכל מקרה בו לא יעמוד  .8.3

לספק , החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לאחר שניתנה פק השירותלסבהודעה בכתב 
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לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך  וספק השירותהודעה בה נדרש לתקן את המעוות  השירות

 הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע החוזה למי  היה ובוטל החוזה רשאית ענבל לחלט .8.4

 יפצה את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך. וספק השירותשיקבע ע"י ענבל 

לענבל וענבל תהא  ספק השירותים מאת כמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס .8.5

ום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע את הנזקים מעבר לסכ מספק השירותזכאית לתבוע 

 מזכויותיה על פי כל דין.

בנוסף, במידה ותמומש האופציה תוארך הערבות הבנקאית בהתאם ותנאי זה יהווה תנאי מהותי להמשך  .8.6

 ההתקשרות.

 עניינים ניגוד והעדר סודיות .9

במישרין ו/או בעקיפין, לענבל הספק מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע,  .9.1

ו/או למי מטעמה, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על 

פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל 

 "(.עמיד" או "המידעמראש ובכתב )יכונו להלן ביחד: "

 .המבוקשים השירותים מתן עםאו /ו ענבל עם עניינים ניגוד של במצב מצוי אינו כי מצהיר הספק .9.2

מי מטעמו, מתחייב כי לא יעמיד את עצמו במצב של ניגוד עניינים עם ביצוע התחייבויותיו ו/או  או ספקה .9.3

זה,  כמו כן יימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו  הסכםתפקידיו ו/או מטלותיו נשוא 

 זה. הסכםשוא נו/או תפקידיו ו/או מטלותיו 

 הצדדים בין היחסים מערכת .10

 שירות מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לספק .10.1

מעביד המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים בלבד, והם  אינם -ואינם יוצרים יחסי עובד

 מעביד.-יוצרים יחסי עובד

לא יהיו זכויות של עובדים לרבות קבלני משנה מטעמו או למי מעובדיו השירות מוצהר ומוסכם כי לספק  .10.2

התמורה כמפורט לעיל, הוא לא יהיה זכאי לכל אצל ענבל ו/או אצל מקבלי השירותים וכי למעט תשלום 

 מכל סיבה שהיא. -תשלום או הטבה אחרת בקשר להסכם זה  ו/או ביטולו, או סיומו, ו/או הפסקתו 

בלבד יישא בכל התשלומים להם זכאים עובדיו ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו במתן  השירותספק  .10.3

מס, היטל ו/או תשלום חובה אחר יטוח לאומי וכל השירותים לענבל, ובכלל זה תשלומי מס הכנסה, ב
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המגיע ו/או שיגיע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשות, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים לענבל 

מתחייב לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי  השירותמבלי לגרוע מהאמור, ספק  ולביצוע הסכם זה.

כוח כל דין, ואחר האמור בהוראות הסכמים קיבוציים ככל שהללו העבודה החלים עליו ועל עובדיו מ

 חלים על המפעיל מכוח צווי הרחבה במשק ועל פי הדין. 

, והתקנות 1968 -מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשכ"ח  השירותספק  .10.4

פי הסכם זה, וכן מתחייב לקיים שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו על מנת שתקוימנה כל התחייבויותיו על 

דרישות כל דין, משך כל תקופת ההסכם והארכותיו, ככל שתהיינה, בכל הקשור לתנאי ההעסקה של 

 העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות לפי הסכם זה ולרבות תנאי עבודה ותנאים סוציאליים. 

שיבצעו ים באמצעות קבלני משנה מטעמו שלו לרבות העובדמצהיר ומאשר בזה כי העובדים  השירותספק  .10.5

בין אם  מטעמו את התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים

 מרכז השירות/ תחנת השירות בבעלותו ו/או באמצעות קבלן משנה.

כם זה, של , ממתן שירותים נשוא הסמידיעל הרחקה, באופן השירות ענבל תהא רשאית להורות לספק  .10.6

המספקים את השירותים, בכל עת ועל פי שיקול דעתה  השירותכל אחד מאנשי צוות העבודה של ספק 

הבלעדי, ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה, ומבלי שתישא בגין כך בכל אחריות כלפי ספק מכרז 

 המסגרת ו/או עובדי ספק מכרז המסגרת. 

או מי מטעמו,  השירותפקח, להדריך או להכווין את ספק אין לראות בכל זכות הניתנת לענבל או לנציגה ל .10.7

ם מערכת ייאלא אמצעי להבטיח את ביצוע העבודות כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בהם כדי לק

 יחסים של עובד מעביד.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו  השירותספק  .10.8

 ל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר בשם פעולות שביצע.על פי כ

מעבד בינו ו/או מי מטעמו -מתחייב כי לא יתבע את ענבל בעילה כלשהי שעניינה יחסי עובד השירותספק  .10.9

לבין ענבל, וכי אם למרות התחייבותו יעשה כן, או אם תחולנה על ענבל הוצאות נוספות מעבר לאמור 

ו/או מי מטעמו  השירותמעביד בין ענבל לבין ספק  -בעות מקביעה כי שררו יחסי עובד בהסכם זה, הנו

לשפות את ענבל לפי דרישתה הראשונה לכך, על כל  השירותאזי, יחויב ספק  -במהלך תקופת ההסכם 

דין, ובלבד שענבל עדכנה -הוצאה שתגרם לה בגין או בקשר עם התביעה כאמור, לרבות שכר טרחת עורכי
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עם קבלת התביעה ו/או הדרישה וניתנה לספק אפשרות להתגונן באופן  מידאת ספק מכרז המסגרת 

 עצמאי.

האמור בסעיף זה על כל סעיפי המשנה שבו הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו, או הפרת כל חלק ממנו, על ידי  .10.10

 ספק מכרז המסגרת תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

  ושיפוי אחריות .11

לרבות השירות  המבוקשים השירותים למתן והבלעדי היחיד האחראי הוא כי ייבומתח מצהיר הספק .11.1

 המבוקשים השירותים את ולבצע ליתן מתחייב הוא וכימטעמו  הניתן בכל מרכזי השירות ותחנות השירות

 כמפורט, ובזהירות בקפדנות, במיומנות, המבוקשים השירותים במתן הקשורה אחרת פעולה כל וכן

 .מוסמכת רשות וכל דין כל להוראות ובכפוף זה בהסכם

את  ספקמקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל, יפצה וישפה ה בכל .11.2

ענבל ו/או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק 
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א הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלו

 לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. 

 להצטרף אפשרות, יתאפשר שהדבר ככל, לו ותיתן כנגדה דרישהאו /ו תביעה הגשת על לספק תודיע ענבל .11.3

 .כאמור התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף, המשפטיים להליכים

 מקצועית אחריות ביטוח .12

בזה, לטובתו ולטובת ענבל, ולהציג לה  את הביטוחים  המפורטיםספק השירות מתחייב לרכוש את כל הביטוחים 

 הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים .12.1

 מדינת תחומי בכל המעבידים חבות בביטוח עובדיו, כלפי החוקית אחריותו את  יבטח הספק 12.1.1

 המוחזקים. והשטחים ישראל

  הביטוח ולתקופת למקרה לעובד, ארה"ב דולר 5,000,000 - מסך יפחתו לא האחריות  גבולות 12.1.2

 )שנה(.

 ויחשב היה ועובדיהם משנה קבלני  קבלנים, כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח 12.1.3

 כמעבידם;

  הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת בע"מ, לביטוח חברה ענבל את ותלשפ יורחב הביטוח 12.1.4

 מעביד בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע עבודה/מחלת תאונת קרות  לעניין ונטען היה

  שבשירותו. ועובדיהם משנה קבלני קבלנים הספק, מעובדי מי כלפי כלשהם
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .12.2

 גוף  שלישי צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על  החוקית אחריותו את יבטח הספק .12.2.1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי  בכל ורכוש

 ארה"ב. דולר 250,000  -מסך יפחת לא ולשנה למקרה האחריות גבול .12.2.2

 .CROSS LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .12.2.3

 שלישי. צד רכוש ייחשב אלישר מדינת רכוש .12.2.4

  קבלני קבלנים,  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .12.2.5

 ועובדיהם;  משנה

  הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , בע"מ לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .12.2.6

      מטעמו. הפועלים וכל הספק מחדלי  ו/או  למעשי אחראים  שייחשבו ככל

 ביטוח חבות המוצר  .12.3

 מראות שמשות, של ותחזוקה התקנה הרכבה אספקה, בגין המוצר חבות בביטוח חבותו את יבטח הספק

 עם להסכם בהתאם ,ותמיכה תקלות תיקון טיפולים, שירות, אחריות, כולל ,חילוף וחלקי אביזרים ,צד

    הממשלה; לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת מ,"בע לביטוח חברה ענבל

 האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת לרבות דין פי על יהיה בפוליסה הכיסוי  .12.3.1

 ;1980-פגומים למוצרים

 ארה"ב. דולר 250,000  של מסך יפחת לא ולשנה למקרה האחריות גבול .12.3.2

 .CROSS  LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .12.3.3

   ;חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת .12.3.4

 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .12.3.5

 וכל הספק ידי על לביטוח חברה לענבל סופקו אשר מוצריםב פגם עקב נזק בגין אחריות  לגבי

  מטעמו הפועלים
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 כללי .12.4

 
 -בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

 

 הפנימית הקרן מנהלת בע"מ, לביטוח חברה ענבל : נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .12.4.1

 לעיל. כמפורט השיפוי להרחבי בכפוף הממשלה לביטוחי

 אם  אלא, תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד ע"י הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .12.4.2

 בע"מ. לביטוח חברה ענבל לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מפורשת הודעה כך על ניתנה

 החובות כל ולמילוי הפוליסות עבור הפרמיות לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .12.4.3

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 הספק. על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .12.4.4

 קיים כאשר המבטח אחריות את כלשהי בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .12.4.5

 במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח ישראל, מדינת כלפי יופעל לא אחר, ביטוח

 וח.הביט פי על הזכויות

 לביטוח חברה ענבל כלפי חזרה או השתתפות תביעה, שיבוב/תחלוף, זכות כל על מוותר המבטח .12.4.6

 לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד ועובדיהם, הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת מ"בע

 זדון. כוונת  מתוך לנזק שגרם אדם

   בפוליסות. שקיים ככל , יבוטל רבתי רשלנות ו/או כוונה חריג  .12.4.7

 הפנימית הקרן מנהלת , מ"בע לביטוח חברה ענבל עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק

 כי מתחייב הספק הביטוח. פוליסות את בתוקף להחזיק קיימת, אחריותו עוד וכל הממשלה לביטוחי

 נהלתמ  מ,"בע לביטוח חברה ענבל עם החוזה עוד  כל בשנה, שנה מדי  ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות

 או המתחדשות, הפוליסות העתקי את להציג מתחייב הספק בתוקף. הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן
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 סיום לפני שבועיים המאוחר לכל לביטוח חברה לענבל חידושן על מבטחו בידי חתום ביטוחים קיום אישור

 הביטוח. תקופת

 ואין זה, חוזה פי ועל דין פי על ליהע החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין

 כל על הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , מ"בע לביטוח חברה ענבל של כוויתור האמור את לפרש

  זה. חוזה פי ועל דין פי על להם המוקנים סעד  או זכות

  וחובות זכויות הסבת יסורא .13

או /ו זכויותיו את להעביראו /ו להמחותאו /ו להסב רשאי אינו הספק כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .13.1

 ובכפוף אלא, בתמורה שלא ובין בתמורה ביןים, /לאחר מהן חלק כלאו /ו זה הסכם פי על חובותיו

 .ומראש בכתב ענבל להסכמת

 כלאו /ו המבוקשים השירותים ביצוע אתים /לאחר למסור רשאי אינו ספקה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .13.2

ו/או למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים המבוקשים, אלא  מהם חלק

 בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

 מתן כי ענבל תסכיםמקרים חריגים בהם ב כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם, לעיל באמור לפגוע מבלי .13.3

(, כלשהו עזר כוח)לרבות  מטעמו אחר קבלן /באדםספק ה ייעזר מהם חלק כלאו /ו המבוקשים השירותים

 אדם אותו של, ומראש בכתב, זהותו באישור הן ענבל של הסכמתה תותנהאד הוק עבור משימה מסוימת, 

והכל  נוספות התחייבויות על וכן לסודיות התחייבות על, ובכתב מראש, יוחתם כאמור אדם שכל בכך וכן

 .על פי דרישת ענבל 

 השירותים למתן ענבל כלפי הספק של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור יןספק א הסר למען .13.4

 .זה בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים

 כל פי על ממנו המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים, נזק לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד הספק .13.5

 .ידו על המועסק  לאדם  דין

 קיזוז .14
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פי הסכם זה, כל סכום -בקשר למתן השירותים על לספקענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שהיא תחוב  .14.1

 יחוב כלפיה מכל סיבה שהיא. הספקאשר 

חייב לשלם לענבל  הספקהתחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהא  הספקהפר  .14.2

ה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או פיצוי בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לענבל כתוצא

 סעד אשר יעמדו לענבל לפי הסכם זה ולפי כל דין.

 שונות .15

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  -מסמכי ההסכם  .15.1

יות, בכתב או במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבו

 בע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

 מהאמור לגרוע מבלי "ל הביטוח בענבל ו/או מי מטעמם.סמנכנציגי ענבל לצורך הסכם זה הם: מנכ"ל ו .15.2

 .בכל עת נציגה אתלהחליף  תהיה רשאית ענבל, לעיל

ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או בקשר אליו, לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור,  .15.3

אלא אם וככל שייעשו, יינתנו ו/או ייערכו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם,  והצדדים יהיו מנועים 

 מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

יעות מצדו ולא הימנעות צד להסכם לאכוף זכות מזכויותיו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין, לא תחשב למנ .15.4

 תמנע הימנו לעשותן בעתיד.

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא  .15.5

 ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 הודעות .16

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה  -משלוח הודעות  .16.1

שעות מעת שנמסרה למשלוח  72תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום לעיל 

 בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

כל עניין הנוגע להסכם זה יידון אך ורק  - מקומית והסמכות זה בהסכם לדון המוסמכים המשפט בתי .16.2

 יפו בלבד.-אביב-להמרכז או העיר ת אזורבבתי המשפט המוסמכים של 
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 להסכם מתלה תנאי .17

 .החתימה של ענבל מורשהזה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון  הסכם .17.1

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 : ___________________תאריך

 ימולא על ידי ענבל בזמן חתימתה על ההסכם( -)אין למלא את התאריך 

 

 ספק השירות:

 

__              _______________  _________________            _________________  

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא                הספק חותמת       

 של מורשה החתימה              וחתימת מורשה החתימה

 

         ענבל:

 

________________________________________ 

 וחתימת מורשה החתימה מטעמה חותמת ענבל

_________________           __________________ 

 תפקיד מורשה החתימה             שם מלא 

              _______________  _________________ 

 תפקיד מורשה החתימה   שם מלא 
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 נוהל עבודה –נספח ד' להזמנה 

 כללי

יפנה למוקד השירות הטלפוני של המציע הזוכה ויציין את סוג הרכב הניזוק ו/או מי מטעמו המפקח הטכני  .1

 והמיקום הגיאוגרפי הנדרש מבחינת מרכזי השירות/תחנת השירות. 

 מוקד השירות הטלפוני יפנה את המפקח הטכני למרכז השירות/תחנת השירות המתאימה. .2

 הגעת הרכב הניזוק.על המוקד הטלפוני לעדכן טלפונית את תחנת השירות המתאימה על  .3

 במקרים חריגים בהם קיים מחסור בסוג השמשה הנדרש, יש לעדכן לאלתר את המפקח הטכני. .4

בעת הגעת הרכב לקבלת השירותים המבוקשים על נהג הרכב להגיש למרכז השירות/תחנת השירות הזמנה חתומה  .5

 על ידי המפקח הטכני.

המפקחים הטכניים של היחידות הממשלתיות יידרשו במקרים מסוימים ועל פי שיקול דעתה של ענבל לרבות  .6

 תמונות נזק.

 כמו כן במקרים מסוימים ולצורכי בקרה יידרשו נתונים כגון: שעת קבלת הזמנה, שעת שחרור הרכב וכו'. .7

מרכז השירות/תחנת השירות יחל בביצוע השירותים המבוקשים בכפוף לקבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי  .8

 המפקח הטכני.

פק לתת שירותי אספקה, התקנה, תיקון ושירות לשמשות ונזקי שמשות בעבור כלי הרכב לכל סוגי הנזקים על הס .9

 אם באמצעות הספק עצמו ו/או קבלני משנה של הספק.

השמשה שתותקן תהא שמשה חליפית בעלת תו תקן מאותו סוג טיב ואיכות של השמשה השבורה. באם לא תמצא  .10

השירות / תחנת השירות לספק שמשה חדשה  מתוצרת יצרן כלי הרכב או  שמשה מהסוג הנדרש, יתבקש מרכז

 מתוצרת יצרן המורשה לייצר עבור יצרן כלי הרכב שניזוק.

לספק את השירותים המבוקשים בחצרי  ספק השירותבמקרים מיוחדים בהם מדובר ביחידה ביטחונית יידרש  .11

 היחידה.

 על הספק לשלוח מחירון צובה מעודכן מעת לעת. .12

 הספק לציין על גבי החשבונית מס' מק"ט. על .13

 ה למוסך.שעל הספק לשלוח תעודת משלוח במקרים בהם מוזמנת שמ .14

 

 זמן תקן למתן השירותים המבוקשים
 
הספק יבצע את השירותים המבוקשים עד  - 12:00כלי הרכב שהוכנס למרכז השירות/תחנת השירות עד השעה  .1

 מרכז השירות/תחנת השירות. תום יום העבודה של היום בו הוכנס הרכב ל

יובהר כי בנסיבות מיוחדות בהן יש בעיה במתן השירותים המבוקשים יהיה על הספק, אם בעצמו ואם באמצעות 

 מי מטעמו, להודיע למפקח הטכני על הסיבות ועל המועד המשוער לסיום אספקת השירותים המבוקשים. 
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על הספק לספק את השירותים המבוקשים  - 12:00כלי הרכב שהוכנס למרכז השירות/תחנת השירות לאחר השעה  .2

 ביום העבודה למחרת היום בו הוכנס כלי הרכב למרכז השירות/תחנת השירות.  12:00לא יאוחר מהשעה 

ו/או בתחנת השירות במקרה של שהייה ארוכה יותר של כלי הרכב מזמני התקן שהוגדו לעיל במרכז השירות  .3

(, המזמינה רשאית לשכור רכב חלופי מסוג הרכב השוהה במרכז/תחנת השירות או ברמה "שהיית יתר")להלן: 

( על חשבון המציע הזוכה, וזאת למשך כל תקופת שהיית היתר. במקרה זה, "הרכב החלופי"שוות ערך )להלן: 

 תמורה לה יהא זכאי המציע הזוכה.תהא רשאית המזמינה לקזז את עלות השכרת הרכב החלופי מה

 
 תיקונים חוזרים 

 
חודשים ממועד  12היה ומרכז השירות ו/או תחנת השירות יתבקש לבצע בכלי הרכב תיקון חוזר של אותה שמשה, תוך 

התיקון הקודם, והתיקון החוזר מתייחס לחלקים שהוחלפו ו/או מקורו במעשה ו/או מחדל של מרכז השירות ו/או 

השירות יישא מרכז השירות ו/או תחנת השירות במלוא עלות התיקון והם לא יחייבו את מקבל השירות בתשלום תחנת 

 עבור החלקים אם הם הוחלפו בתיקון הקודם ו/או עבור העבודה.

 בתום הטיפול יידרש ספק השירות להמציא לענבל חשבונית מס מקורית.

 

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

פי הסכם זה -והיטלי חובה החלים ו/או שיחולו עלי בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות שלי על

 כל זאת באופן שענבל לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

ה מהספק והכל בכפוף להסכם שעליו חתם עם ענבל ו/או על פי כל דין, ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל

לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או נזק שיגרום, אם יגרום, לענבל 

 ו/או למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע הסכם זה.

יום מיום הגשת החשבון ורק לאחר שהחשבון  45תנאים של שוטף +  אופן התשלום לספק: התמורה תשולם לספק ב

 יאושר ע"י נציג ענבל )במצטבר(.

 את החשבוניות יש לשלוח למייל ספק  בציון מס' תביעה ומק"ט

 במידה והשמשה תירכש בחברה יש לשלוח העתקה בצירוף חשבונית הספק המבצע

 
 
 

 אחריות ליישום ומעקב/בקרה של הנוהל

 אחריות לבקרה ויישום נוהל זה הינו על ידי מנהלת אגף תביעות רכב ורכוש. 
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 נוסח ערבות ביצוע – להסכם ההתקשרות 'ד נספח וכן' להזמנה הנספח 

 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכיה( 10 –)יוגש לענבל מלא רק על ידי המציע הזוכה ולא יאוחר מ 

 

 תאריך________________

 לכבוד

 חברה לביטוח בע"מענבל 

 רח' ערבה 

  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 

 

 הנדון: ערבות מס. _____________

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

 הרכב לכלי שמשות נזקי ותיקון התקנה, עבור אספקהנבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  מ, "בע לביטוח חברה ענבל עבור הממשלה לביטוחי הפנימית בקרן המכוסים

( בתוספת הפרשי "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שקלים חדשיםאלף  מאה)במילים:   100,000₪סכום עד לסך של 

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

למתן שירותי בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת ההליך  ,"(למדד

 חברה ענבל עבור הממשלה לביטוחי הפנימית בקרן המכוסים הרכב לכלי שמשות נזקי ותיקון התקנה, אספקה

 (."ענבל")להלן:  מ, "בע לביטוח

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

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

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

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום  - "המדד החדש" ב.

 בפועל עפ"י ערבות זו.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.
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אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין  

היסודי. אם יתברר כי המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד 

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

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

יר ______, מיקוד_____, טלפון ושם דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בע

איש קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה 

עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו 

תכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד לפני יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דריש

 שסך התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה ) 2023, בינואר 31ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6

 להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.על פי ערבות זו צריכה 

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

 בכבוד רב, 

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

 

  תאריך:_____________

 הבנק:____________________חתימה של מורשיי החתימה וחותמת 
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 נוסח אישור קיום ביטוח – וכן נספח ג' להסכם ההתקשרותו' להזמנה נספח 

 

 לכבוד    
                          

  ענבל חברה לביטוח בע"מ ;
 

 
 א.ג.נ.,

 
 אישור קיום ביטוחיםהנדון:  

 
 

 
 ( "ספק השירות"הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________)להלן 

 
התקנה אספקה, למתן שירותי לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר 

הפנימית לביטוחי  לכלי הרכב המכוסים בקרןצד ושבר לזכוכית מראות  , מנגנון להקמת שמשותותיקון נזקי שמשות
בהתאם למכרז וחוזה עם ענבל חברה לביטוח בע"מ, את הביטוחים   הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

 המפורטים להלן:          
 
 ביטוח חבות מעבידים: מספר הפוליסה: __________ .1

 ישראל תמדינ תחומי בכל המעבידים חבות בביטוח עובדיו, כלפי החוקית אחריותו את  יבטח הספק .1.1

 המוחזקים. והשטחים

 )שנה(.  הביטוח ולתקופת למקרה לעובד, ארה"ב דולר 5,000,000 - מסך יפחתו לא האחריות  גבולות .1.2

 ויחשב היה ועובדיהם משנה קבלני  קבלנים, כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .1.3

 כמעבידם;

 היה  הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת בע"מ, לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .1.4

 מי כלפי כלשהם מעביד בחבות נושאים הם כי  כלשהי מקצוע עבודה/מחלת תאונת קרות  לעניין ונטען

  שבשירותו. ועובדיהם משנה קבלני קבלנים הספק, מעובדי
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 : מספר הפוליסה: __________ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
 

 ורכוש גוף  שלישי צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על  החוקית אחריותו את יבטח הספק .2.1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי  בכל

 ארה"ב. דולר 250,000  -מסך יפחת לא ולשנה למקרה האחריות גבול .2.2

 .CROSS LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .2.3

 שלישי. צד רכוש ייחשב ישראל מדינת רכוש .2.4

  משנה  קבלני קבלנים,  של פעילות בגין שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח .2.5

 ועובדיהם;

 ככל  הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , בע"מ לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .2.6

      מטעמו. הפועלים וכל הספק מחדלי  ו/או  למעשי אחראים  שייחשבו

 : מספר הפוליסה: __________יטוח חבות המוצרב .3
 

 ,מראות ,שמשות של ותחזוקה התקנה הרכבה אספקה, בגין המוצר חבות בביטוח חבותו את יבטח הספק

 ענבל עם להסכם בהתאם ותמיכה, תקלות תיקון טיפולים, שירות, אחריות, כולל ,חילוף וחלקי אביזרים

    ;הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת ,מ"בע לביטוח חברה

 למוצרים האחריות חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת לרבות דין פי על יהיה בפוליסה הכיסוי  .3.1

 ;1980-פגומים

 ארה"ב. דולר 250,000  של מסך יפחת לא ולשנה למקרה האחריות גבול .3.2

 .CROSS  LIABILITY - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .3.3

   ;חודשים 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת .3.4

  לגבי הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת , מ"בע לביטוח חברה ענבל את לשפות יורחב הביטוח .3.5

  מטעמו הפועלים וכל הספק ידי על לביטוח חברה לענבל סופקו אשר במוצרים פגם עקב נזק בגין אחריות

 
 כללי .4
 

 בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
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 הפנימית הקרן מנהלת בע"מ, לביטוח חברה ענבל : נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .4.1

 לעיל. כמפורט השיפוי להרחבי בכפוף הממשלה לביטוחי

 על ניתנה אם  אלא, תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד ע"י הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .4.2

 בע"מ. לביטוח חברה ענבל לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מפורשת הודעה כך

 המוטלות החובות כל ולמילוי הפוליסות עבור הפרמיות לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הספק .4.3

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על

 הספק. על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .4.4

 ביטוח קיים כאשר המבטח אחריות את כלשהי ךבדר מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .4.5

 פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח ישראל, מדינת כלפי יופעל לא אחר,

 הביטוח.

 מ"בע לביטוח חברה ענבל כלפי חזרה או השתתפות תביעה, שיבוב/תחלוף, זכות כל על מוותר המבטח .4.6

 לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד ועובדיהם, ההממשל לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת

 זדון. כוונת  מתוך

  בפוליסות. שקיים ככל , יבוטל רבתי רשלנות ו/או כוונה חריג  .4.7

 
 
 

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

 בכבוד רב,                                                                                                     
 

                                                             
 

__________________                                               ___________________________ 
 חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח                                                           תאריך
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 1976 -אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –להזמנה ' זנספח 

 ניהול חשבונות

 

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  )אכיפת  ניהול   "פקיד מורשה"אני הח"מ _________________  .1

 / רואה חשבון/יועץ מס  }מחק את המיותר{ מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי 1976–חשבונות(, תשל"ו

 

   ___________________  _____________________________ 

 ח.פמס' זהות/ מספר עוסק מורשה/ מספר            שם                 

 

פי פקודת מס -מנהל/פטור מלנהל }מחק את המיותר{ את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א

 .1975–הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך  .ב

 מוסף.

 

קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני וועדת אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין  .2

ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות 

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום ____________________________ * .3

 

       _______________      ___________________ _____________________ 

 חתימה                                     מס' רישיון                       שם + תואר

 תאריך: _________________

 

 ר.במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישו 31רשום את המועד, ולא יאוחר מיום   *

 אישור זה ניתן להחליף גם באישור אינטרנטי. *

 


