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 . מ"בע לביטוח חברה ענבל של רכושה הינו זה מסמך
 . מ"בע לביטוח חברה לענבל שמורות הזכויות כל

 על ענהמ מלבד שהיא מטרה לכל ,חלקי או מלא ,שימוש בו יעשה ולא ישוכפל לא, יפורסם לא בו הכלול המידע
 .זה מכרז
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 תוכן עניינים

 

 פרק עמוד

              3 כללי - 1פרק      

המבוקשים הייעוץ שירותי הגדרת -2 פרק 10  

תנאי הסף – 3פרק  13  

  התמורה – 4פרק  16

  מבנה ההצעה – 5פרק  18

המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו – 6פרק  19  

הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולותאמות המידה  – 7פרק  21  

דרך הגשת ההצעות ובחינת ההצעות – 8פרק  23  

 התחייבויות המציע –  9פרק  25

תנאים כלליים – 10פרק  28  

 

 

 נספחים 

 

     מסמך תצהירים –נספח א' להזמנה 

  ההסכם על נספחיו –נספח ב' להזמנה 

 לשמירה על סודיות התחייבות – 1ג נספח

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים – 2גנספח 

 שאלון למיפוי ניגוד עניינים – 3גנספח 

 תצהיר אי תאום מכרזים – 4נספח ג

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי אישור -להזמנה' ד נספח
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 1 רקפ

 כללי .1

 כללי .1.1

 למתן הצעות קבלתל בזאת פונה, ("המזמינה" או/ו "ענבל": להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל 1.1.1

 (. "ההליך"ו/או  "הצעות לקבלת הליך": להלן) בהמשך שיפורטכפי  הכלופיננסי  יעוץי שירותי

 מתןהוא  ממטרותיה, אשר חלק ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל 1.1.2

עבור ממשלת ישראל וגופים נוספים אשר בשליטתה של  פרויקטיםשירותי ניהול, ייעוץ וביצוע 

  הממשלה.

"( הנמצא בענבל, הינו חלק מחטיבת האגףאגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי )להלן: " 1.1.3

"(. החטיבהאגף החשב הכללי )להלן: " –משרד האוצר והתשתיות המשותפת עם הפרויקטים 

–PPP- Publicהאגף, מרכז ומוציא לפועל פרויקטים לאומיים בשיתוף המגזר הפרטי )להלן: "

Private Partnershipלב הייזום, "(. האגף מתמחה בליווי מקצועי של הפרויקטים, החל מש

דרך שלבי המכרז השונים, בכללם שלב הסגירה הפיננסית וכלה בליווי שוטף משלב ההקמה עד 

 לתחילת ההפעלה. 

פרויקטים פעילים ומתמחה במגוון תחומים בעלי חשיבות לאומית  20החטיבה מלווה כיום מעל  1.1.4

 לרבות בתחומים הבאים:

 רגיה מפסולת עירונית.מתקנים לאנרגיה סולארית, מתקן לייצור אנ –אנרגיה  .1.1.4.1

 מתקנים להתפלת מי ים ומתקן טיהור מים. -מים  .1.1.4.2

, מנהרות הכרמל, 431, כביש 16, כביש 7-ו 3קטעים  6, כביש 6כביש  –תחבורה  .1.1.4.3

 הנתיב המהיר לת"א ונתיבים מהירים נוספים, רכבות קלות, שדה תעופה.

 מכללה לאומית לשוטרים, בית חולים אשדוד.–בינוי וביטחון  .1.1.4.4

ידע וניסיון  יייעוץ פיננסי בעל ימשרדלהיעזר ב באמצעות אגף הפרויקטים, מבקשת ענבל, .1.1.5

ייזום וניתוחי כדאיות  כיתהלימוכחים בתחום השירותים המבוקשים )כפי שיפורט להלן(, ב

מסמכי הכנת , ליווי ותמיכה פיננסית בPPP –כלכלית לפרויקטים והתאמתם לשיטת ה 

mailto:M1619@inbal.co.il


 16/2019פומבי מס'  משרדי יועצים פיננסיים הליך
 חדשנוסח 

ת הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי ממשרדים עבור מדינת ישראל באמצעות ענבל חברה מכרז פומבי לקבל
 ,70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. .  לביטוח בע"מ

M1619@inbal.co.il: mail Address-E 
4 

 

סגירה ליווי הליכי ה וכה,חירת הזת בהליך עד וכולל במכרז, סיוע בניתוח הצעות המוגשו

ניתוח סוגיות , ליווי פיננסי בכל הנוגע לשלב ההקמה וההפעלה של הפרויקט ,הפיננסית

 פיננסיות רוחביות ופרויקטאליות ועוד.

בתחום מכרזי ומובהק ניסיון וידע מוכח  יבעלייעוץ פיננסי  ימשרד יםלצורך האמור, נדרש

PPP, יכולות גבוהות וניסיון עשיר בהבנה, ליווי וביצוע תמיכה  יבעלו בהיקף הכספי הנדרש

 .והכל כפי שיפורט בהמשך PPPפיננסית בפרויקטי 

 הגדרות .1.2

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:

 ענבל חברה לביטוח בע"מ. ענבל ו/או המזמינה:

 .ועדת המכרזים של ענבל  עדת מכרזים:ו

אגף הפרויקטים הממשלתיים בשיתוף המגזר הפרטי בחברת ענבל   אגף הפרויקטים: 

המסייע לממשלת ישראל בכל הנוגע לפרויקטים ציבוריים שונים בשיתוף 

 .PPPריכוז וניהול פרויקטי  ובכלל זההמגזר הפרטי 

וועדות המכרזים 

-הבין

משרדיות/רשויות 

 ממונות/מנהלות:

בין משרדיות ו/או רשויות ממונות או מנהלות, המופקדות  מכרזים ועדותו

ו/או על יישומם. השירותים המבוקשים  PPPבין היתר על ביצוע מכרזי 

כפי שיוגדרו להלן, יבוצעו, עבור ענבל, עבור משרד האוצר וחטיבת 

הפרויקטים והתשתיות המשותפת לענבל ולמשרד האוצר ועבור וועדות 

 אלו. 

 הורידובנוסף, או שותפות לא רשומה  כתאגיד הצעתו את שהגיש מציע מציע:

 WWW.INBAL.CO.ILאת טפסי ההליך מאתר האינטרנט של ענבל: 

 אישי באופן ייתן ואשר"( ההצעהוהגיש הצעה בכתב למזמינה )להלן: "

 .המבוקשים השירותים את

, קרי ראש הצוות והצוות עצמו אשר המוצע מטעם המציע הפיננסי הצוות  :פיננסי יועץיועץ / 

 הסףבהתאם לתנאי  יספקו את השירותים המבוקשים בפועל, הכל

 .זו בהזמנה 3 בסעיף כהגדרתם

כמוגדר  .המבוקשים השירותים למתן זו פניה במסגרת יבחר אשר מציע :זוכה מציע

     .ויקבל מכתב זכיה מאת ענבל במסמכי ההזמנה

 .מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה ההזמנה:
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השירותים 

 המבוקשים:

 במסמכימכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה, כמפורט  

 .ההזמנה

 .ישראל מדינת :המדינה

אחראי מטעם ענבל 

 :התקשרותהעל 

לצורך  םכל מי שימונה מטעמ ו/או מנכ"ל ענבל ו/או סמנכ"ל פרויקטים 

 ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה.ביצוע הסכם זה 

מטעם ענבל  אחראי

 :ההליך על

 "ד הילה קטיוב, אגף רכש ומכרזים. עו

Project Finance:  שירותים לטווח ארוך, המבוסס על מבנה פיננסי ללא פרויקטים/ מימון

ון המשמש הה, כאשר חוב הפרויקט ואו זכות חזרה מוגבלת זכות חזרה

מתזרימי המזומנים שנוצרו על ידי בעיקרם  משולמיםלמימון הפרויקט 

 .הפרויקט

 ועלויות שוטפות עלויות, הקמה עלויותבין היתר פירוט של  הכולל מודל פיננסי מודל

הצמדות למדדים, ריביות לרבות , פתוהפרויקט לכל אורך תקו מימון

 בפרמטרים שונים. רגישות ניתוחי ביצוע מאפשרהמודל  שערי חליפין.ו

 להליך זמנים לוח .1.3

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום  28.03.19

 מועד אחרון לשאלות הבהרה  14:00בשעה  08.04.19

 להגשת ההצעות  אחרוןמועד  14:00 בשעה 02.05.2019 

-8:00בשעות  20.05.2019 

14:00 

 מועד טנטטיבי לראיונות

 )הנכם מתבקשים לשריין טנטטיבית מועד זה(

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

 למציעים, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. פורסםלעיל, בהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.4

 חתימת מועדב ההמתחיל, (חודשים 72)  ( שנים6שש ) הינה הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .1.4.1

כאשר במהלך תקופה זו יבוצע  "(התקשרותתקופת הלהלן: ") ההתקשרות על הסכםהמזמינה על 

שיבוץ של משרד לגבי כל פרויקט/משימה )באמצעות הזמנת עבודה(. שיבוץ כאמור לא יעלה על 

שנים )בהזמנת עבודה ראשונה לפרויקט/משימה או לחילופין בכמה הזמנות מעת  8תקופה של 

י החתימה מטעם המזמינה על הזמנת העבודה, והכל בהתאם לעת, במצטבר( מיום חתימת מורש

לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. יובהר כי תום תקופת השיבוץ כאמור יכול שיהיה לאחר 
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יחולו הוראות הסכם  הזמנת העבודה בתקופות .סיום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בסעיף זה

 ההוראות הנוגעות לתמורה.  זה, לרבות

, בכל עת יהיו רשאים להביא לסיומו של הסכם זה הצדדים כי, בזאת מובהר, לעיל האמור אף על .1.4.2

 120  המציעידי -ימים בכתב ומראש ועל 30בהודעה מראש ובכתב, שתימסר על ידי המזמינה 

ימים בכתב ומראש, וזאת מכל סיבה שהיא. מועדים אלו תקפים גם בכל הנוגע להארכת 

 ההתקשרות כאמור לעיל. 

זכאי לתגמול בעבור  מציעהלעיל, יהיה  כאמוראת שירותי הייעוץ  תפסיקמזמינה בו ה במקרה .1.4.3

 השירותים שנעשו עד לשלב שבו ניתנה הודעה כאמור. 

 מטרת ההזמנה .1.5

לצורך קבלת שירותי ייעוץ פיננסי כפי שתואר לעיל, מפרסמת ענבל בזאת מכרז פומבי,  .1.5.1

המפורטים להלן להגיש את ומזמינה מציעים פוטנציאליים העומדים בתנאי הסף 

 הצעותיהם לצורך בחירת יועצים פיננסיים.

-היועצים הפיננסיים שייבחרו במסגרת הליך זה יילוו הן את עבודת וועדות המכרזים הבין .1.5.2

והן את חטיבת הפרויקטים הן את הרשויות הממונות בפרויקטים השונים  ,משרדיות

 כמפורט להלן. וייתנו את כלל השירותים המבוקשים והכלוהתשתיות 

ביצוע שירותי הייעוץ מחייב את היועצים הפיננסיים שיבחרו בהליך זה ליחסי אמון  .1.5.3

מיוחדים כלפי המזמינה, מהדרגה הגבוהה ביותר, וזאת בשים לב למידע המועבר ליועץ, 

למהותם ולמורכבותם של השירותים ולחשיבותם. בנסיבות אלה, למזמינה שיקול דעת רחב 

גרת הליך זה, לרבות לעניין בחינת אמות המידה בדבר איכותה של בבחירת הזוכה במס

ההצעה והתאמתו של המציע לביצוע השירותים נושא פנייה זו, ובכלל זה העדר קיומו של 

 ניגוד עניינים או חשש לקיומו, בכל שלב בתקופת ההתקשרות ולאחריה.  

דדים בתחום הפיננסי לאגף יצוין כי במקביל להליך זה, עורכת ענבל הליך נוסף ליועצים בו .1.5.4

הפרויקטים, שייעצו באופן אישי ובלעדי לאגף וחטיבת הפרויקטים, בד"כ ממשרדי ענבל. 

 העדיפות למתן השירות הפיננסי, יהיה ליועצים הבודדים. 

, השירות של משרדי יעוץ / שותפות, שיינתן באופן אישי על ידי צוות היועצים לפיכך .1.5.5

 התאם לצרכי אגף הפרויקטים.   שייבחר, ישמש כעתודה בלבד, ב

יועצים פיננסיים שיבחרו בהליך זה ישמשו כ"מאגר" יועצים אשר יספקו את שירותי הייעוץ  .1.5.6

הפיננסי לפי פרויקטים ומשימות. חלוקת העבודה והשיבוץ לפרויקטים השונים תעשה על 

עץ, ניגודי בסבב מחזורי והוגן, והכל בהתחשב בזמינות היו -ידי המזמינה, באופן שוויוני 
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ניסיון ספציפי נדרש בתחום שירותי הייעוץ )ניסיון ועניינים קיימים או צפויים של היועץ 

 ככל שניתן(. -כאמור 

 

 ההליך מסמכי פרסום .1.6

מועדים ו/או הבהרות ו/או  עדכונייפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  מכרזמסמכי ה .1.6.1

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

 ואת המציעים.

 ענבל לאתר להיכנס, המכרז משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.6.2

. המציע את משפטית יחייבו אשר ועדכונים הבהרות, השינויים בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

, פורסמו ואכן במידה, ועדכונים הבהרות, לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע

 .להיפסל עלולה הצעתו

 הקשר אשת .1.7

רחוב ענבל  בבית תיושב אשר  ,קטיוב"ד הילה עו  ינההזה  למכרזבכל הקשור  הקשר מטעם ענבל  תאש

 . M1619@inbal.co.il אלקטרוני:ה הדואר ובכתובת 70100ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג 

 .אלקטרוני דוארה באמצעותובכתב בלבד  תהיינה הקשר תאשל הז מכרזכל הפניות בגין 

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.8

 08.04.2019– ה, ישנ הקשר כאמור לעיל וזאת עד ליום תלאש בלבדשאלות המציעים תוגשנה בכתב 

במכתב הבהרות אשר יפורסם באתר ענבל. רק תשובות  פורסמנהת לשאלותתשובות . 14:00 בשעה

 .הצדדיםתחייבנה משפטית את  ענבלבכתב באתר 

 ההצעות מסירת .1.9

 במשרדי הנמצאת המכרזים לתיבתמעטפה אחת, ב, להלן כמוגדר, ההצעות את להגיש יש .1.9.1

-09:00 השעות ביןה' -'א בימים, התעופה שדה קריית, הערבה ברחוב, ענבל בבית המזמינה

-ה, חמישי מיום יאוחר לא(, המועד חול וימי חגים, חג ערבי, שישי ימי)למעט  00:16

 שלא הצעה כל(. "ההצעות להגשת האחרון המועד": להלן) 0041: בשעה  02.05.2019

 .  ההליך במסגרת תבחן לאתפסל ו ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל

להלן והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש את  3העונה על התנאים המפורטים בסעיף  מציע .1.9.2

 יעוץ שירותי למתן הצעות לקבלת הליך" המציע ירשום גבה עלש מעטפההצעתו באמצעות 
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 הילה "דעו לידי ,"מבע לביטוח חברה ענבל באמצעות ישראל מדינת עבור ממשרדים פיננסי

 .16/2019 מס' הליך – "קטיוב

 לא, לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעותכי  יודגש .1.9.3

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

 וכי לערעור ניתנת לא זו סוגיה(. נבקש להדגיש כי "התקנות")להלן:  1993-תשנ"גה

 בקשר, שהן וסוג מין מכל דרישהאו /ו תביעהאו /ו טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים

 סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאהאו /ו זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם

  .כאמור

 ההצעה תוקף .1.10

תקופה נוספת של , או  ההצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120  הינותוקף ההצעה  .1.10.1

  .בכתב על הארכת המועד תודיענוספים אם חברת ענבל  ימים 120

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.11

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

כי המזמינה  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז ., להפסיקו או לבטלוהליךהלשנות את 

אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, 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 הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא 

 שמור למזמינה כי בזאת מובהר ספק הסרלמען  הבלעדי. לנכון, והכול לפי שיקול דעתה

 כל תהיינה לא ולמציעים, סבירה בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול

 . לכך בקשר תביעות או/ו טענות

 או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.11.2

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

 תוקף בעלי יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד מציע של להצעתו ביחס

 .הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה

עבודה כלשהו והכל ייקבע על פי שיקול  להיקףכי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת  יובהר .1.11.3

 .ובכפוף להתחייבות תקציבית של המדינה דעתה הבלעדי וצרכיה

 הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.12

  בסה"כ. זוכים( 3) שלושה עד עם להתקשר המזמינה בכוונת .1.12.1
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כמו כן, ועדת המכרזים תכיר בעד שני מציעים נוספים )ככל שיהיו כאלה( הממוקמים  .1.12.2

בדירוג הציונים הסופיים לאחר שלושת המציעים בעלי הציונים הסופיים הגבוהים 

זה, בהתאם לצרכיה של ענבל, וזאת עד  לפי הליךביותר, ככשירים להתקשרות עתידית 

 זה, ובכפוף להסכמתם של כשירים אלו.לתום שנתיים ממועד הכרזת הזכייה בהליך 

 

  מתלה תנאי .1.13

, הזוכה המציע, יידרש מענבל שתתקבל ככל זכייהה הודעת של לתוקף לכניסה כתנאי .1.13.1

 10עד  לענבל את המסמכים הבאים להמציאבאם לא המציא במעמד הגשת ההצעה, 

 :מהודעת הזכייה ימים

משפטית רשומה כדין בישראל  ישותינו ה הזוכה מציעהמעיד כי ה מסמך 1.13.1.1

 רישום כחברה ו/או כעוסק מורשה מכל סוג שהוא(./התאגדות)תעודת 

עסקאות גופים ציבוריים )פקיד שומה,  בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור 1.13.1.2

 או כדין חשבונות פנקסי מנהל הזוכה שהמציע המעידרו"ח או יועץ מס( 

 על מדווח ושהינו יוהכנסות על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא

 .  1975-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות

 איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר אישור 1.13.1.3

 חוק" :להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

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

 לא כי, ציבוריים גופים עסקאות חוק כהגדרת, יצהיר המציע(. "מינימום

 ואם, מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשע

 ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה – כאמור עבירות משתי ביותר הורשע

 . האחרונה

, ענבללפי סעיף זה, תהא רשאית  יותיושקיבל הודעת זכייה בהתחייבו מציעלא עמד ה .1.13.2

לו ארכה נוספת למלא אחר  ליתןלפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את בחירתו או 

 התחייבויותיו. 

 הצעתו הגשת ובעצם החברה כלפי טענה כל תהיה לא, כאמור בוטלה שבחירתו מציעל .1.13.3

 בחירתו ביטול עם בקשר החברה כלפי דרישהאו /ו תביעה, טענה כל על מוותר הוא

 .כאמור
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 המבוקשים השירותים הגדרת - 2  פרק

 

 כללי

 יינתנו המבוקשים והשירותים, כלשהו עבודה להיקף מתחייבת אינה ענבל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 2.1

 .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפוף המזמינה של לצרכיה בהתאם

 מכרז לפי לעבודתו  הקשורים השעה והוראות התקנים ,התקנות ,החוקים כל את לקיים מתחייב הזוכה המציע 2.2

 המבוקשים השירותים ביצוע לצורך המבצעת ביחידה  בענבל המקצועיים הגורמים עם פעולה ולשתף ,זה

 .להלן המפורטים

 

 פירוט השירותים המבוקשים 2.3

משרדיות ו/או -היועץ הפיננסי ייתן לענבל ו/או לאגף החשב הכללי ו/או לוועדות המכרזים הבין .2.3.1

,  PPP-שירותי ייעוץ פיננסיים/כלכליים/מסחריים בכל הנוגע לפרויקטי ה לרשויות הממונות 

וזאת בהתאם להנחיות ולדרישות המקצועיות של ענבל ו/או אגף החשב הכללי במשרד האוצר 

משרדיות ו/או הרשויות הממונות, כפי שיועברו מעת לעת ליועץ -ו/או וועדות המכרזים הבין

ו/או הנהלים שיקבעו על ידי ענבל ולהוראות הסכם  הפיננסי, ובהתאם לתוכניות העבודה

ההתקשרות. יובהר כי הייעוץ יינתן באמצעות צוות יועצים מטעם המציע, אשר אושר מראש על 

ידי המזמינה. מדובר בעבודה אישית של ראש הצוות וחבריו ולא בעבודת פיקוח על יועצים 

 . אחרים

 PPP -יות וסוגיות רוחב הקשורים לפרוייקטי הטיפול בכל הסוגיות והנושאים הפיננסיים, מדינ .2.3.2

על כל שלביהם לרבות מתן חוות דעת, טיפול בתכתובות הקשורות בתהליך הן מול המתמודדים, 

מול היועצים השונים, מול המממנים )בנקים/ בנקים זרים/ מוסדיים( והן מול רשויות וגורמים 

 שונים הנוגעים בעניין. 

מון הפרויקטים, שילוב גופים מוסדיים וגופי מימון ישראלים ייעוץ וליווי בכל הנוגע למי .2.3.3

ובינלאומיים בהליך, שיפור הליכי בחירת הזוכים, הסגירה הפיננסית, קידום הדיאלוג עם גופים 

 ממשלתיים בינלאומיים וחברות בינלאומיות ועוד. 

שויות ולר PPPמשרדיות לפרוייקטי -ייעוץ פיננסי פרטני שוטף לוועדות המכרזים הבין  .2.3.4

הממונות, ובכלל זה הכנה ועריכת מסמכי מכרז בדגש על ההיבט הפיננסי, סיוע בעריכת מסמכי 

המכרז, ניתוח סוגיות פיננסיות בפרויקט, עריכת בדיקות כלכליות, בניית מודלים פיננסים, 

בחינת הצעות שיוגשו, ליווי הליך הסגירה הפיננסית, סיוע פיננסי ככל שיידרש לרבות בשלב 

 הפרויקט והפעלתו ועוד. הקמת
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יעוץ פיננסי לרשויות ממונות על מיזמים ו/או מנהלות של מיזמים בניהול שוטף, מעקב ובקרה  .2.3.5

אחר הסכמי הזיכיון בתקופת פיתוח ההסכם, הקמתו, הפעלתו וסיומו לרבות תמיכה מקצועית 

 ופיננסית הנדרשים במסגרת עבודת הרשות הממונה ו/או מנהלת המיזם.

המידע הרלוונטי לשירותים המבוקשים לענבל לצורך קיום מאגר ידע בתחום מסירת כלל  .2.3.6

 הפיננסי, לרבות שימור ידע, הפקת לקחים, ניטור, מעקב ובקרה אחר מיזמים וסוגיות רוחב.

( ככל PQ, לרבות ליווי שלב המיון המוקדם )PPP-מעורבות בניסוח ועריכת מסמכי מכרז ה .2.3.7

וכל נספחי המכרז וההסכם,  PPP-יסוח ועריכת הסכם השיתקיים, מתן הבהרות למתמודדים, נ

לרבות תיקונים, עדכונים, מתן הבהרות והכנת הודעות למתמודדים. יודגש כי  סבירות גבוהה 

 שכתיבת המסמכים תעשה בשפה האנגלית.

 PPP -טיפול שוטף וממצה בכל הנושאים המכרזיים והפיננסיים הקשורים לתהליך מכרז ה .2.3.8

שלב משלביהם, לרבות חוות דעת, סיכומי דיון וטיפול בתכתובות הקשורות  ולפרויקטים, על כל

 בתהליך הן מול המתמודדים והן מול רשויות וגורמים שונים הנוגעים לעניין.

לרבות ההסכם שייחתם במסגרתו, והן  PPP -ייעוץ פיננסי שוטף למדינה, הן בהליכי מכרז ה .2.3.9

כנת מסמכים וליווי הליכים בפני ערכאות בפרויקטים, על כל שלביהם, ובכלל זה סיוע בה

 משפטיות או בפני כל מנגנון ליישוב סכסוכים.

בכלל המיזמים, לרבות במכרז, על כל  PPP  -ליווי יישומם בהיבט הפיננסי של כל הסכמי ה .2.3.10

 ההיבטים הנוגעים לעניין יישומם של הסכמים מסוג זה.

ל שלבי הסכם הזיכיון, ובכלל זה ליווי , לרבות כPPP -ליווי הליך הסגירה הפיננסית במכרז ה .2.3.11

 תקופות ההקמה, ההרצה וההפעלה של הפרויקט.

משרדיות -השתתפות בדיונים פנימיים של ענבל ו/או משרד האוצר ו/או וועדת המכרזים הבין .2.3.12

ו/או בוועדות משנה ו/או בדיונים פנימיים במשרדי ממשלה ו/או במוסדות רלוונטיים ו/או עם 

ים ו/או עם מממנים פוטנציאלים ו/או ברשויות הממונות ו/או בכל פורום מתמודדים פוטנציאל

 אחר לפי העניין.

 הכשרה וליווי מקצועי בכל הנוגע לשירותים המבוקשים. .2.3.13

 כתיבת ניירות עמדה ומחקרים ככל שיידרש. .2.3.14

הנחיה מקצועית, קבלת עזרה מקצועית ועבודה צמודה עם יועצים, אנליסטים ובעלי תפקיד  .2.3.15

 ל שיהיו, בכל הנוגע למתן השירותים המבוקשים. נוספים, ככ
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תהליך חפיפה מסודר החל מיום בקשת המזמינה והכל בכפוף  -בעת הודעה על סיום התקשרות  .2.3.16

 של המזמינה. המלאה לשביעות רצונה

עם סיום ההתקשרות ובכל מועד שלאחר מכן, וככל שענבל תורה על כך, יעביר משרד הייעוץ  .2.3.17

באופן מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו, לענבל על פי הוראותיה, 

באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ימצא בידי ענבל העותק היחידי של 

 המידע והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או להסכם זה. 

די המזמינה ו/או כל שירות נוסף רלוונטי אחר לביצוע הסכם זה ו/או כל שירות שיידרש על י .2.3.18

המדינה הנוגעים לתחום הפיננסי לרבות השתתפות בהליכים מסוימים, פגישות של המדינה שיש 

 צורך בליווי ו/או ייעוץ פיננסי, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה ובכפוף לצרכיה.

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

 התקשרותמאפייני ה 2.4

לגבי כל פרויקט ו/או משימת עבודה  תקופת ההתקשרות יבוצע שיבוץ של יועץבמהלך  .2.4.1

עם [ "(הזמנת עבודהלפנייה זו )להלן: " להסכם 'א נספחבאמצעות הזמנת עבודה המצורפת כ]

לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, שתבחן , בהתאם משרד ליעוץ פיננסי מסוים מתוך המאגר

 לעיל.  1.5.6את מידת התקיימותם של הקריטריונים האמורים בסעיף 

, אשר בראשו עומד ראש צוות עוץ הפיננסי יידרש למתן שירותי הייעוץ באמצעות צוותימשרד הי .2.4.2

אופן בבעל ניסיון כמפורט בהזמנה זו, ואשר יידרש, על פי דרישת המזמינה, להשתתף שהינו 

, למעט וישיבות נוספות בכל פגישות העבודה שתתקיימנה, לרבות פגישות צוות משנהאישי 

 בנסיבות מיוחדות המונעות את השתתפותו ובכפוף לאישור המזמינה. 

ראש הצוות וחבריו יאושרו על ידי המזמינה לפני תחילת ההתקשרות הפרטנית ולפני כל שינוי  .2.4.3

לדרוש החלפה של מי מהם כאמור, בהתאם לשיקול דעתה בהרכב הצוות. למזמינה תהא הזכות 

הבלעדי. דרשה המזמינה החלפה כאמור, היועץ יחליף ויעמיד תחתיו איש מקצוע בעל הסמכה 

 ימי עבודה. 10וניסיון, לשביעות רצונה המלא של ענבל, וזאת תוך 

ידי עורך  -להצהרה מאומתת על  ףיהיה כפו פרויקטמשימה/שיבוץ לבהקשר זה, יובהר כי כל  .2.4.4

דין על היעדר ניגוד עניינים של ראש הצוות ואנשי הצוות שיעסקו מטעמו בשירותים המבוקשים 

 ינוסחו אשר, וכן התחייבות בדבר שמירה על סודיות, הספציפיפרויקט משימה/אשר תותאם ל

  .זו לפנייה ג' נספחיכ ותהמצורפ הצהרותהתאם לב
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בלוח זמנים קצוב. לפיכך, ראש הצוות והיועצים היועץ הפיננסי יידרש למתן שירותי הייעוץ  .2.4.5

הפיננסיים הנכללים בצוות מטעם משרד הייעוץ יידרשו לרמת זמינות גבוהה ביותר על מנת 

 שניתן יהיה לעמוד בלוח הזמנים כאמור.

יצוין כי ישיבות העבודה יתקיימו בעיקרן במשרדי ענבל, משרד האוצר ומשרדי וגופי ממשלה  .2.4.6

 אחרים. 

שאית להיעזר בכל גורם אחר לצורך ביצוע השירותים המבוקשים, כולם או חלקם, המזמינה ר .2.4.7

לרבות ביועצים אחרים או נוספים, ולבקשתה של המזמינה יעבוד היועץ הפיננסי בשיתוף עם 

 גורמים אלו, ככל שיידרש.

יובהר כי היועץ הפיננסי יהיה כפוף למזמינה )סמנכ"ל פרויקטים  –כפיפות היועץ הפיננסי  .2.4.8

 זמינה בין השאר את הפעולות הבאות:ענבל(. במסגרת פעולתה זו, תבצע המב

בקרה שוטפת אחר היקפי ההעסקה של היועץ הפיננסי במיזמים ובמתן  -בקרה ומעקב .2.4.8.1

 השירותים המבוקשים. 

למזמינה הזכות לתעדף ביצוע שירות מסוים על אחר, לשנות  -תעדוף שירותים מבוקשים .2.4.8.2

פן, להעביר עבודה במיזם מסוים מיועץ פיננסי אחד ליועץ את הקצאת המשימות ותיעדו

אחר או גורמים שונים ו/או לחברת ייעוץ אחרת, לבקש שירותים נקודתיים מהיועץ 

הפיננסי )פרויקטאליים/רוחביים/אחר( ועוד. בכלל המקרים, לרבות המתוארים,  על היועץ 

 הפיננסי לשתף פעולה עם המזמינה והגורם מקבל השירות.

י לגרוע מן האמור, יהיה היועץ חלק ממערך יועצים רב תחומיים, של בעלי תפקידים בשירות מבל .2.4.9

המדינה, וכן יועצים נוספים בתחומים המשפטיים, טכניים/הנדסיים, סטטוטוריים ביטוח, 

 פיננסי ועוד.

 

 הסף תנאי -  3 פרק

המפורטים  תנאי הסףעל המציע ו/או ראש הצוות ו/או הצוות מטעמו של המציע, לפי העניין, לעמוד בכל  3

 )אלא אם צוין אחרת(:  להלן, במצטבר, במועד האחרון להגשת הצעות

 עונה בעצמו על כל התנאים הבאים במצטבר:ה מציערשאי להגיש הצעה                

 הגשת  נספח א' להזמנה. -תצהירים  מסמך .3.1
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, על 1971 –על המציע להצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

התצהירים המפורטים בנספח א' להזמנה, לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין 

לשמירה על העדר ניגוד עניינים,  מציעה כוללים בין היתר התחייבות התצהיריםלצורך אימות חתימתו. 

 .כדין רישוי בעלות תוכנות עם ועבודה הרשעה אי, סודיות חובת

 

 :(המתלה תנאיהלעניין , לעיל 1.13לסעיף )בשים לב  מנהליים למציע סףתנאי  .3.2

המציע עצמו הוא התאגדות הרשומה כדין בישראל ועוסק  –עוסק מורשה או תאגיד  3.2.1

 פיננסי.  בייעוץ

למציע עצמו קיים רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין  –כדין רישום  3.2.2

 נשוא ההתקשרות, לרבות רישיון עסק, וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין.

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי  –ניהול ספרים כדין  3.2.3

: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( כמפורט חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו )להלן

 להלן:

שהמציע עצמו ( 1)אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד:  - פנקסים ודיווח 3.2.3.1

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ 

"חוק ; -ו"פקודת מס הכנסה" )להלן ובהתאמה:  1975-ועל פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

שהמציע עצמו נוהג לדווח לפקיד השומה על  (2)( או שהוא פטור מלנהלם; מס ערך מוסף"

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

 כאמור להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה.

המציע עצמו בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק  תצהיר בכתב של –קיום דיני עבודה  3.2.3.2

)להלן:  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאם הוגנים(, התשנ"א זריםעובדים 

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

לפי חוק (. המציע יצהיר כי הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי מינימום"

כי במועד  –עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 

 הגשת ההצעה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

, של ראש הצוות ושל הצוות עצמו, המוצעים על ניסיון וותק מקצועי בתחום הפיננסיהשכלה,  .3.3

 ידי המציע לצורך אספקת השירותים בפועל

   ניסיון וותק מקצועי של ראש הצוות השכלה, .3.3.1

אצל  שותף ו/או מנהל בכירעל ראש הצוות אשר יספק השירותים המבוקשים בפועל, להיות 

המציע, בעל תואר ראשון לפחות, מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר ע"י המועצה 
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הוכר כמוסד להשכלה גבוהה  להשכלה גבוהה או ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ אשר

   ;בישראל

 

בתחומים  אישי ומוכחעל ראש הצוות אשר יספק השירותים בפועל, להיות בעל ניסיון כמו כן, 

 הבאים )במצטבר(:

 ארבע שנים בעשר השנים האחרונות. לפחותשל  Project Finance ניסיון בפרויקטי .3.3.1.1

כרז ו/או למגיש הצעה או מתן שירותים פיננסיים לתקופה של שנה לפחות, לעורך מ.3.3.1.2

ו/או מתן שירותים פיננסיים לגורם מממן   Project Financeלזוכה במכרז מסוג 

מיליון  300( פרויקטים כאמור, וזאת בהיקפי מימון / עלויות הקמה של 2בלפחות שני )

 ש"ח לפחות לפרויקט.

בלפחות   Project Finance-ליווי של צד להסכם מימון ב – ניסיון בסגירה פיננסית.3.3.1.3

בהליכי סגירה פיננסית, וזאת בהיקפי מימון של   Project Financeפרויקט אחד מסוג

 לפחות לפרויקט.₪ מיליון  300

על בנייה של מודל פיננסי )לפחות  היה אחראי ראש הצוות -ניסיון במודלים פיננסיים .3.3.1.4

 רויקט. מיליון ש"ח לפחות לפ 300מודל אחד( וזאת בהיקפי מימון / עלויות הקמה של 

 ניסיון וותק מקצועי של חברי צוות הייעוץ .3.3.2

[ יועצים מלבד 2הצוות אשר יספק את השירותים המבוקשים בפועל, יכלול לפחות שני ].3.3.2.1

ראש הצוות, המועסקים בהעסקה ישירה, בעלי שנת ניסיון אחת לפחות לכל יועץ, 

 בייעוץ פיננסי ו/או במימון פרויקטים.
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 4 פרק

 :התמורה 4

 :עבודה שעות לפי תינתן התמורה

 יהיה כדלקמן: "מ(מע לפני) עבודה תלשע התעריף 4.2

 ש"ח 300 – ראש הצוות  של עבודה שעת עבור 4.2.1

 ₪ 180 – חבר צוות שעת עבודת  עבור 4.2.2

 

 : הבהרות

של מתן ייעוץ בחלק מן השעה ישולם שיעור  במקרהדקות עבודה בפועל.  60 ילפ הוא עבודה שעת חישוב 4.3

 יחסי מן התעריף לשעה. 

. לא ישולמו היועץ לעבודת הנדרשות והעקיפות הישירות העלויות כלללשעת עבודה כולל את  התעריף

 ביטולתשלומים נוספים כלשהם, לרבות אש"ל, הוצאות משרדיות, צילומים, טלפונים, דואר, פקסים, 

 בהוראת עלקבו בהתאם יבוצעו נסיעות החזרי, לעיל האמור אף עלזמן נסיעה, הוצאות כלליות ואחרות.  

 .13.9.2"מ התכ

 –בהוראת התכ"מ המתייחסת ל"יועצים לניהול )מקצועות שונים(  1התעריף יוצמד לתעריף יועץ  4.4

חודשים לאחר מכן. יודגש כי ההצמדה כאמור  24ומדי   1.1.2022תעריפים לתשלום", החל מתאריך 

 2019בכל העלאה. תעריף הבסיס לצורך החישוב הוא התעריף העדכני לחודש מרץ  3%תוגבל לסך של עד 

לשעה. מובהר בזאת כי ככל שהתעריף הרלוונטי ₪  322כפי שפורסם בהוראת התכ"מ האמורה, קרי 

 שיתקבל במועד ההצמדה, יהיה נמוך מתעריף הייעוץ הקודם,  לא תתבצע הצמדה באותו מועד. 

עם זאת, המזמינה תהא רשאית לאשר,  יחדכי תעריף ראש הצוות ישולם אך ורק עבור ראש הצוות,  מובהר 4.5

אש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי עד יועץ אחד נוסף מבין חברי הצוות במציע יזכה לתעריף ראש מר

ועומד בכל דרישות המכרז הנוספות לעניין  צוות, בין היתר, בכפוף לכך שהיועץ הנוסף הינו שותף במציע

 כאמור לעיל. . יתר חברי הצוות יזכו לתעריף שעת עבודה של חבר צוות ראש הצוות )ניסיון, וותק(
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 :כללי 4.6

לא יהיה זכאי ו/או  לא ישולם  והמציע ונאותה הוגנת, מוחלטת הינה זו התקשרות נשואתמורה ה 4.6.1

  .התחייבויותיוכל תשלום נוסף עבור  לו

ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים  כליישא ב המציעבזאת כי  מוסכם 4.6.2

והיטלי חובה החלים עליו ו/או תשלומי ביטוח או כל  יםהמבוקשים, ובכלל זה תשלומי מס

 יועץהתשלום אחר שיחול עליו בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים והאחריות של 

ת לכך וה אחראינלא תהיוהמדינה פי ההסכם שייחתם עמו, וכל זאת באופן שענבל -על פיננסיה

 בכל צורה ואופן שהוא.

 הפיננסי ליועץתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  ענבלכי למען הסר ספק, מודגש בזה,  4.6.3

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או  היועץהימנה, כל סכום המגיע לה מאת 

חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, 

  .ועוד לעיל כאמור קנסותיים כתוצאה מביצוע הסכם זה, לענבל ו/או למדינה ו/או לצדדים שליש

 

 

  

mailto:M1619@inbal.co.il


 16/2019פומבי מס'  משרדי יועצים פיננסיים הליך
 חדשנוסח 

ת הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי ממשרדים עבור מדינת ישראל באמצעות ענבל חברה מכרז פומבי לקבל
 ,70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. .  לביטוח בע"מ

M1619@inbal.co.il: mail Address-E 
18 

 

 5 פרק

 ההצעה מבנה 5

 ההצעה מבנה 5.2

 .שלהלן 6ההצעה להכיל את כלל המסמכים כמפורט בפרק  על

 מספר העותקים של ההצעה 5.3

 בשני להגיש יש אותו ההסכם את למעט מקורי אחד בעותקלהגיש את הצעתו  המציעעל  5.3.1

בנוסף יש להגיש את ההצעה החתומה סרוקה על גבי עותק דיגיטלי . כדין חתומים עותקים

(USB/CD .)בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על 

 חתומים עותקים שני לרבות ההצעה עותק ובה אחת במעטפה הצעתו את להגיש המציע על 5.3.2

 ., הכולל את העותק הדיגיטלי הסרוקUSB/CDוכן  ההסכם של המציע ידי על במקור

 חתימה על ההצעה 5.4

 .תוהצעלגרום לפסילת  לולעשלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש  מציע 5.4.1

בכל מקום בו  ,רלוונטי באם, המציעיחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת  המציע 5.4.2

 .כנדרשהתבקש, ובכל דף אחר ישים חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות, 

 מילוי ההצעה 5.5

על נספחיה,  זאתאסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה  יועץל 5.5.1

על  זאתוהוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה 

 נספחיה.

הזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל ב המציעכל שינוי שיעשה על ידי  5.5.2

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

 . תולפסילת הצע
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 6 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים 6.1 6

 בכל המודגשת הכותרת את חוצץ כל על ולרשום להלן המפורטת החלוקה פי על הצעתו את להגיש המציע על

 :לעיל כמצוין סעיף תת

  )כללי ומקצועי( תצהירים מסמך - 1 חוצץ 6.2

  .להזמנה 'א נספח  הגשת

 הטופס מילוי לאחר. WORDבנפרד כקובץ  יצורףלשם כך  ,יד בכתב ולא מחשב באמצעות למלא יש

 . יובהר כי אין לשנות כל פרט מנספח זה.ההצעה ממסמכי כחלק ולצרפו כדין להחתימו, להדפיסו יש

בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(,  כמשמעותם הבאים התצהירים עללהצהיר  המציע על

 . וחתימת אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהיר כל, לחתום בסוף 1971 –התשל"א 

 באם מילולי פירוט כולל הנספח במסגרת הנדרשים המסמכים לצירוף הספציפית לדרישה לב לשים יש

 .כן להצהרות וחתימות ראש הצוות וחברי הצוות, במקומות הרלוונטיים נדרש

 מסמכי ההזמנה – 2 חוצץ 6.3

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

 נספחיו   עלההסכם  - 3חוצץ  6.4

 .להזמנה בשני עותקים חתומים כדין 'ב נספחלהגיש את  המציע על

נספח א' להסכם )נוסח הזמנת עבודה/מטלה(, : שיבוץ לעבודהושלמו טרם הנספחים הבאים י]יובהר כי 

  .[נספח ב' להסכם )אישור קיום ביטוחים(

  משפטית ישות  - 4 חוצץ 6.5

 לעיל. 1.13 בסעיף המתלה תנאי את ראה - רק ליועץ שכבר מאוגד כישות משפטית, במידה ולא  רלוונטי

רישום /התאגדותמשפטית רשומה כדין בישראל )תעודת  ישותינו ה הזוכה מציעהמעיד כי ה מסמך

 כחברה ו/או כעוסק מורשה מכל סוג שהוא(.

 1976-כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישורים - 5 חוצץ 6.6

 את ראה, ולא במידה, האמורים האישורים ובעל משפטית כישות מאוגד שכבר ליועץ רק רלוונטי

 .לעיל 1.14 בסעיף המתלה התנאי
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או לחילופין המצאת   )אישור של יועץ מס ו/או רו"ח על פי הנוסח המצורף( להזמנה 'דנספח הגשת 

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות 

 . (מהאינטרנט - "מורשה"פקיד  של)אישור  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 נספחי ג' להזמנה  – 6 חוצץ 6.7

 אחד כליש לצרף ולמלא ע"י המציע, ראש הצוות ו – (התחייבות לשמירת סודיותלהזמנה ) 1גנספח 

 . החתימה אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה חתימהבלחתום ו המוצע הצוות מחברי

 אחד כללצרף ולמלא ע"י המציע, ראש הצוות ויש  - (עניינים ניגוד למיפוי שאלוןלהזמנה ) 3ג נספח

 . החתימה אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה חתימהבלחתום ו המוצע הצוות מחברי

 וכן מלאה חתימהבלחתום ו יש לצרף ולמלא ע"י המציע  - (תצהיר אי תאום מכרזיםלהזמנה ) 4נספח ג

 . החתימה אימות לצורך דין עורך להחתים

טרם הזמנת  בהליך, ע"י זוכה גשולהזמנה )התחייבות להיעדר ניגוד עניינים(, י 2ג'נספח ]יובהר כי 

 [.עבודה

 קורות חיים - 7חוצץ  6.8

 הגשת ליום נכוןהמוצע  ראש הצוות וחברי הצוות המוצע של מעודכנים חיים קורות לצרף המציע על

 .ההצעה
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 7 פרק

 ההזוכ הההצע לבחירת ומשקולות מידה אמות 7

 נקודות 100             ההצעה איכות

 ראיון ובמסגרת הצעתו במסגרת מציע כל לגבי למזמינה שיגיע מידע על תתבסס ההצעה איכות הערכת 7.1

מלבד ראש הצוות, עליהם ראש הצוות מטעם המציע ולפחות שני היועצים  על .עמו שיערך אישי

 .ןלהגיע לראיו הסתמך המציע בהצעתו

  הינם כדלקמן: ההצעה איכות לבחינת המשקולות

 נקודות 100             איכות ההצעה

 

  המשקולות לבחינת איכות ההצעה הינם כדלקמן:

 ניקוד  נושא

 השירותיםהצוות מטעם המציע, אשר ייתן בפועל את  ראשמקצועי של  וותק

 המבוקשים

)מטעם עורך   - Project-Finance (PF)י הליכי מכרז  מסוג בליווראש הצוות  וותק

 או מממן:  PFמכרז כאמור או ליווי מציע שהשתתף במכרז 

 נקודות; 2 –שנים   4 - 6

 נקודות; 4 –שנים  7 - 8

 נקודות; 6 –שנים  9 - 10

 נקודות; 9 –שנים  10מעל 

 נקודות 3תוספת של  –באם ראש הצוות שותף במציע 

12 

 היקף  הפרויקטים בהם היה מעורב ראש הצוות 

בהם היה מעורב ראש הצוות:  PFפרויקטים מסוג  תהקמ / מימון עלויות היקף

 בחשבון פרויקטים בהיקפים הבאים:    ויילקח

 600  3 –במצטבר בשני פרויקטים לכל היותר  ₪ מיליארד  1 –מיליון 

 נקודות;

  במצטבר בשלושה פרויקטים לכל ₪ מיליארד  2ועד ₪ מיליארד  1מעל

 נקודות; 6 –היותר 

  במצטבר בארבעה פרויקטים לכל ₪ מיליארד  3ועד ₪ מיליארד  2מעל

 נקודות; 9 –היותר 

  נקודות; 12 –במצטבר בארבעה פרויקטים לכל היותר  ₪ מיליארד  3מעל 

12 
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 בליווי סגירות פיננסיות  ניסיון

מטעם , Project Finance ליווי סגירות פיננסיות בפרויקטיב ראש הצוותניסיון 

 המזמין בפרויקט כאמור או מגייס המימון או מממן. 

, לכל פרויקט₪ מיליון  300בהיקף מימון של לפחות בחשבון פרויקטים  ויילקח

בהם נקט ראש הצוות במעורבות פעילה בלבד )לקיחת חלק פעיל בדיונים, 

 ניסוח/הערות על הסכמים וייעוץ בקבלת ההחלטות(:

 4 - אחד פרויקט; 

  8 -פרויקטים שניים/שלושה; 

 4 12 - פרויקטים ומעלה; 

12 

 ניסיון בבניית מודלים פיננסיים 

זאת בהיקפי  PFעל בניית מודלים פיננסיים עבור פרויקטי  היה אחראי ראש הצוות

המודלים שעל בנייתם היה  וכמותמיליון ש"ח לפחות לפרויקט,  300מימון של 

 אחראי. 

 נקודות; 3 -בעצמו עבור כל מודל שבנה וערך 

 נקודה; 1 –עבור כל מודל שהיה אחראי על הכנתו ובקרתו )ולא בנה וערך בעצמו( 

כל מודל ינוקד אך ורק באחת הקטגוריות. הניקוד המצטבר עבור סעיף זה לא יעלה 

 נקודות. 12על 

 

12 

 ראיון אישי

 כפי שעולהמהצוות המוצע )ראש הצוות ושני חברי הצוות( התרשמות כללית 

  מהמסמכים שיצורפו להצעה ובהתבסס על הריאיון האישי שיבוצע עמם.

ים וכן על המבוקש יםמקצועיות בתכני השירותהידע וההערכה תתבצע על בסיס ה

בדבר ניסיון והכרות ראש הצוות וחברי הצוות המוצע  , בין היתר,התרשמותבסיס 

)כל אחד באופן עצמאי ולכשעצמו( עם שירותי הייעוץ המבוקשים לרבות היקף 

ורמת מורכבות הפרויקטים בהם היו מעורבים, ידע בשפה האנגלית וכן גישתם, 

 הבעה, ייצוגיותלרבות מוטיבציה, זמינותם והיערכותם למתן שירותי הייעוץ, 

 , וכן היכרות מוקדמת עם הצוות ועבודתו ככל שישנה.ותורהיט

צוות המוצע להשתתף על ראש הצוות ולפחות שני היועצים שנכללו ביובהר כי 

נקודות לכל היותר( ובין חברי  37וכי הניקוד יתחלק בין ראש הצוות ) בראיון

 נקודות לכל היותר(. 15הצוות )

 

52 
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 מספר מציעים מקסימלי שיעפיל לשלב הראיון האישי  7.2

ככל שיוגשו יותר משבע הצעות במסגרת הליך זה, יעפילו לשלב הראיון האישי רק שבעת  7.2.1

 המציעים אשר עמדו בכל תנאי הסף ושהינם בעלי הציון הגבוהים ביותר. 

מיוחדים מבלי לגרוע מן האמור, ועדת המכרזים של ענבל שומרת לעצמה את הזכות במקרים  7.2.2

, או את מספר המציעים לשנות את מספר המציעים שיעפילו לשלב הראיון האישי כאמור

 .בהליך בחרושי

 8 פרק

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך 8

 ההצעה הגשת 8.1

 את הבין, לעיל האמורים הסף בתנאי עומדכי הינו  סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת 8.1.1

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

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

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

 ההסכם לרבות, נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 8.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול

 להגשת האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד, צורפותיה כל על, שהוגשה הצעה 8.1.3

 .בכתב מהמציע המועד הארכת את ביקשה ענבל אם ,נוספים ימים 120 או, ההצעות

 המציע. ומלאים אמת הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים, הנתונים כלל כי מתחייב המציע 8.1.4

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

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 ההצעות בחינת דרך 8.2

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

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

 (. ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת כולל)
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 כל לפסול רשאית המזמינה. הסף בתנאי עומדות ההצעות אם תבחן המזמינה - סף תנאי 'ב שלב

 הנדרשים המסמכים כל אליה צורפו שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא הצעה

 .מלא לא או נכון לא ,שגוי הינו ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו

 בחינת - ראיון אישי לרבות המידה אמותהאיכותי של  החלק פי על ההצעות ניקוד 'ג שלב

וניקוד  לעיל 7המפורטות בפרק  המידה לאמות בהתאם הסף בתנאי שעמדו ההצעות

   .ההצעות בחלק האיכותי

 .ההצעות של סופי ניקוד -משוקלל של כלל ההצעות  ציון 'ד שלב

  .יםזוכ יםמציע בחירת 'ה שלב

 ההליך תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות ' ו שלב

 חדש ספק פתיחת ופרטילעיל(  1.13)ראה סעיף  הנדרשים האישורים לשליחת דרישה כולל

 . במערכת

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 8.3

, לצלמם, לשנותם, להעתיקם רשאי אינו המציע .המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם

 ההליך תוצאות על הודעה 8.4

 בכתובת או/ו, בהצעתם כמצוין, כתובתם פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

 כל יהיה לא כי, בזאת מובהר,  ספק הסר למען. להזמנה 'א בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר

 אם אלא, שהיא צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא, ההזמנה תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף

 כדי ההזמנה בתוצאות אין כי בזאת מובהר כן. זה סעיף הוראות פי על ל"בדוא או/ו בכתב נמסרה

 המזמינה חתימת זה ובכלל לעיל 1 בפרק כמפורט ההתקשרות הושלמה לא עוד כל המזמינה את לחייב

 .והמצאת כל המסמכים הנדרשים ההסכם על

 עיון זכות 8.5

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע 8.5.1

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

 ענבל תהא, הזוכה ההצעה את להציג תתבקש שענבל במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי

 . זכו שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר רשאית

 מנוע יהא מקצועיים או/ו מסחריים כסודות בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע 8.5.2

. ככאלה אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת מלדרוש
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 בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים ועדת של מסמכותה לגרוע האמור מן אין כי מובהר

 . המלא דעתה שיקול לפי וזאת, ההצעה של חלקים גילוי

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 8.6

 ופרטי הנדרשים האישורים לשליחת דרישה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 8.6.1

 . במערכת חדש מציע פתיחת

, כדין יובהר כי את טפסי אישור קיום הביטוח והעדר ניגוד העניינים כשהם חתומים ומאושרים 8.6.2

 מטלה ספציפית. לשיבוץ ה טרםיש להגיש 

 החתימה מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת כי יובהר 8.6.3

  .וכנדרש בזמן, הזוכה המציע ידי על כאמור האישורים והמצאת ההסכם על, שלה

הינה קיומה של התחייבות  לשיבוץ משרד למטלה כלשהי,תנאי מקדים יובהר כי  כן כמו 8.6.4

 המציע הזוכה. באמצעותמתן השירותים המבוקשים  צורךללטובת ענבל תקציבית 

 9 פרק

 התחייבויות המציע 9

 במציע עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת 9.1

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

 שינוי כל או/וו/או לצוות הייעוץ ליועץ  הנוגע פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 באחד עמידה באי שינוי זה ובכלל המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות יועץב

 למזמינה, לעיל כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר. זו הזמנה במסגרת הסף מתנאי

 השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחיט הבלעדי הדעת שיקול יהיה

 . מהמציע

 עניינים ניגוד והעדר סודיות שמירת 9.2

יפעל בהתאם לאמור בהתחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים אשר יחתום,  הפיננסיהיועץ  .9.3.1

 .לשיבוצו לפרויקט מסוים / מטלה רוחביתצוותו, כתנאי הוא ואנשי 

  זכויות הסבת איסור 9.3

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

 .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא, חלקן או כולן, זה הליך תנאי
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 ביטוח 9.4

 
ענבל חברה ומדינת ישראל  ולטובת בזה לטובתו המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייב היועץ

 והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את, לענבל חברה לביטוח בע"מ ולהציג לביטוח בע"מ ,

 -:להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים

 
 מעבידים חבות ביטוח (1

מדינת ישראל  תחומי בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את יבטח היועץ .א

  והשטחים המוחזקים;

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

 ויחשבהביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  .ג

 כמעבידם;

 ענבל חברה לביטוח בע"מ, היה ואתמדינת ישראל  את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .ד

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

   שבשירותו. ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, היועץ מעובדי מי

 
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח (2

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

 ;  המוחזקים והשטחים ישראל מדינת בכל תחומי, ורכוש

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

 ;Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

 קבלניהביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  .ד

 משנה ועובדיהם;

 ככל ענבל חברה לביטוח בע"מ, ואתמדינת ישראל  את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ה

 מטעמו. והפועלים היועץ מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו

 

 ביטוח  אחריות מקצועית (3

 היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;    .א

ואשר  מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, היועץ של מקצועית חובה מהפרת נזק תכסה הפוליסה  .ב

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

 עם למכרז ולחוזה בקשר למתן שירותי ייעוץ פיננסי/כלכלי/מסחרי, בהתאם, לב בתום שנעשו

 מדינת ישראל , ענבל חברה לביטוח בע"מ;

 שנה(.    דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח ) 500,000 -של גבול האחריות לא יפחת מסך .ג
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 :הבאות ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .ד

 ;עובדים של יושר ואי מרמה(1

   מדינת כנגד היועץ תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות(2

 ;ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או ישראל,                 

 ;ביטוח מקרה עקב עיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן(3

 חודשים. 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת(4

 ככל, ענבל חברה לביטוח בע"מ ואתמדינת ישראל  את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ה

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

     

 כללי    (4

 -:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

 , בכפוףענבל חברה לביטוח בע"מו ישראל מדינתנוספים  כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

 ;       לעיל השיפוי להרחבי

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

ענבל חברה סמנכ"ל פרויקטים בל רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת כך הודעה ניתנה על

 לביטוח בע"מ;

,  ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח  .ג

 מתוך לנזק שגרם אדם לא יחול לטובת רשהוויתו ובלבד, ענבל חברה לביטוח בע"מ ועובדיהם

 ; זדון כוונת

 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי המבטח לתשלום כלפי בלעדית אחראי היועץ .ד

 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח החובות המוטלות על

 ;היועץ על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 כאשר קיים, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

 ביטוח בחזקת הינו והביטוח, לביטוח בע"ממדינת ישראל , ענבל חברה  כלפי יופעל אחר לא ביטוח

 הביטוח; פי הזכויות על המזכה במלוא ראשוני

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .ז

 
 
 

, הביטוחים כאמור קיוםנספח   עלהמבטח  בחתימת אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 ; שיבוץ למטלה בעתלענבל חברה לביטוח בע"מ,  היועץ ידי על יומצאו

 

החל מחתימת  ענבל חברה לביטוח בע"מ, ו/אומדינת ישראל  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב היועץ

 כי מתחייב היועץ. הביטוח פוליסות את בתוקף קיימת, להחזיק וכל  עוד אחריותועבודה הראשונה ההזמנת 
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ענבל  עםהזמנות העבודה בקשר עם ההסכם ו/או  החוזה כל עוד, בשנה שנה על ידו מדי תחודשנה פוליסות הביטוח

     חברה לביטוח בע"מ בתוקף;

 

 או אישור בחתימת י המבטח"ע וחתומות מאושרות  המחודשות הביטוח העתקי פוליסות את להציג מתחייב היועץ

     הביטוח; תקופת תום לפני שבועיים המאוחרענבל חברה לביטוח בע"מ, לכל לחידושן  על מבטחו

 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי מכרז וחוזה זה ואין 

ענבל חברה לביטוח בע"מ, על כל זכות או סעד המוקנים להם ו/או של לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 פי מכרז וחוזה זה. על פי דין ועל

     

  10 פרק

 תנאים כלליים 10

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר 10.1

, השונים ההליך מסמכי בין סתירה של במקרה. ההליך במסמכי המפורטים לתנאים כפוף ההליך ביצוע

 .ענבל עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר, נספחיהם על

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת  10.2

 . מעביד עובד יחסי יהיו לא הזוכה המציע לבין או המדינה ענבל בין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען

 ענבל ליווי 10.3

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

 השיפוט סמכות 10.4

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

 . והמרכז יפו-אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה
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  תצהירים סמךמ –' א נספח

(בו הכתוב תוכן את לשנות  מוחלט איסור חל, במחשב למלא למציעים לאפשר מנתעל  וורד כקובץ בנפרד )יצורף גם  

 
 

 לכבוד

 המכרזים  ועדת

 "מבע לביטוח חברה ענבל

 

 פיננסי ממשרדים יעוץי שירותי למתן הצעה: הנדון

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

 כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה. 

 

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

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

 

 ממשלת עבור ממשרדים פיננסי יעוץי שירותי למתןהצעות  קבלתל הליךעל תצהיר זה בתמיכה ל מת/חותם הנני

 (."הליך"ה)להלן:  16/2019מס'  הליך ,מ"בע לביטוח חברה ענבל באמצעות ישראל

 

 :הבאה הפסקה את גם בנוסף למלא יש כדין שהתאגד במציע ומדובר במידה

 

ההתאגדות/חברה( לחתום על תצהיר זה בתמיכה  שםאני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )

עבור ממשלת ישראל  פיננסי ממשרדים יעוץהצעות לשירותי י מתןל 16/2019 'מסהליך במסגרת  שהוגשהלהצעה 

 .באמצעות ענבל  חברה לביטוח בע"מ

 

הצעות, הם מוכרים לי ומובנים לי היטב, ולכך כי אדרש  לקבלת הזמנהה מסמכי כל את בידי ישמצהיר כי  הנני

לרמת זמינות גבוהה ביותר. אני מודע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשים ממני כלפי ענבל ו/או המדינה 

פנייה זו, ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון  אונש פיננסיייעוץ במסגרת שירותי 

משלבי ההתקשרות עם ענבל ו/או המדינה ולאחריה, לרבות העדר ניגוע עניינים או חשש לקיומו של אלה בכל שלב 

ניגוד עניינים, שמירה על סודיות המידע שיובא לידיעתי במהלך מתן השירותים ומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת 

 ההתקשרות עם המדינה. 

 

 .בפנייה מפורטותה הדרישות כל את היטב ששקלתי לאחר נעשית זו  הצעתי
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 :כדלקמן ההליך מסמכי לפי הנדרש כל"ב  מצ

 מסמך זה( יםתצהיר - להזמנה' א נספח( 

 'ההסכם - להזמנה נספח ב 

 'ביטוחים - להסכם נספח ב 

  זמנת עבודהה - להסכם 'גנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות - להזמנה 1ג נספח 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים - להזמנה 2ג נספח 

 מיפוי ניגוד עניינים - להזמנה 3ג נספח 

  מכרזים תאום אי תצהיר - להזמנה 4גנספח 

 אישור חוק עסקאות גופים ציבוריים -  זמנההלד'  נספח 

 פורמט דיווח שעות - נספח ה' להסכם 

 חיים  קורות- CV  (המוצע, ראש הצוות והצוות היועץ)של 

 :המציעהתקשרות של  פרטי .1

 : _________________________________________________ המציעשם  .1.1

 ומספר: ____________________________________  רחוב:  המציעכתובת  .1.2

 :____________________  מיקוד : ____________ ת.ד. ___________ עיר

 : _____________________________________________     המציע של טלפון .1.3

 ון נייד של המציע: _______________________________________מס' טלפ .1.4

 : ___________________________________________    המציע של פקס' מס .1.5
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דוא"ל להתכתבויות  עם המציע:  .1.6

_____________________________________________________________ 

 השירותים ולמתן להליך הנוגע בכל דחיה/  זכיה הודעות תישלחנהלבכם, לכתובת מייל זו בלבד  לתשומת

 .המבוקשים

 פרטי חברי הצוות המוצע אשר יספק את השירותים המבוקשים בפועל מטעם המציע: .2

 : _________________________________________________ ראש הצוותשם  .2.1

  ___________________: ___________________________חבר צוות ראשוןשם  .2.2

 _ ____________________: ___________________________חבר צוות שנישם  .2.3

 העסקה ישירה של חברי הצוות המוצע .3

 .המציע ידי על ישירה בהעסקה מועסקים לעיל המפורטים הצוות חברי כי מצהיר הנני

 השירותים המבוקשים  מתן .4

לי  ידוע, ההזמנה למסמכי 2 בפרק כהגדרתםלתת את כל השירותים המבוקשים   ביכולתימצהיר כי  הנני

 ביצוע לצורך באחר עצמיהזוכה להחליף  רשאי אהיה לא, המזמינה עם ההתקשרות תקופת בכל כי

.  עם זאת, ידוע לי כי במקרים חריגים, באם אצטרך ימטעמ באחר להסתייעאו /ו המבוקשים השירותים

לצורך קבלת אישור מיוחד אשר ינומק על ידי ורק לאחר בענבל פרויקטים  ללסמנכ"בכך, אגיש בקשה 

של המזמינה הינה  נתונה  הסירובקבלת אישור בכתב אוכל להשתמש באחר מטעמי. ידוע לי כי זכות 

  לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה. 
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 השכלה מקצועית  וותק מקצועי של ראש הצוות אשר יספק את השירותים המבוקשים בפועל .5
 

 ]התצהיר בסעיף זה )ניסיון מקצועי והשכלה של ראש הצוות( ייחתם ע"י ראש הצוות המוצע[.

 

 מספר שנות הניסיון במקומות המיועדים לכך:(  אנא מלא את 3)בהתאם לתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז )פרק 

ה הנני מצהיר כי אני בעל תואר אקדמי ראשון ב _________________________, מאת _________המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד להשכל  5.1

 גבוהה בחוץ לארץ אשר הוכר כמוסד להשכלה גבוהה בישראל.

 מצ"ב תעודות השכלה בהתאם להצהרתי.

 כן / לא )יש לסמן כן/לא ולהקיף בעיגול את האפשרות המתאימה מבין שותף / מנהל בכיר( –שותף / מנהל בכיר במציע מצהיר כי אני הנני  5.2

 : וותק מקצועי בתחום הפיננסיים ניסיון 5.3

 דלקמן:כ מצהיר הנני 5.3.1

( 10) עשר(  שנות ניסיון במהלך 4) ארבע לפחות)בהתאם לתנאי הסף כהגדרתם לעיל( למכרז זה הנו   Project Finance בפרויקטישנות הניסיון שלי  מספר 5.3.2

 .האחרונות השנים
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שירותים פיננסיים  נתתיו/או   Project Financeשירותים פיננסיים לתקופה של שנה לפחות, לעורך מכרז ו/או למגיש הצעה או לזוכה במכרז מסוג כי נתתי  5.3.3

 מיליון ש"ח לפחות לפרויקט. 300של  הקמה כאמור, וזאת בהיקפי מימון / עלויות יםפרויקט( 2שני )ת לגורם מממן בלפחו

בהליכי סגירה פיננסית,   Project Financeבלפחות פרויקט אחד מסוג  Project Finance-צד להסכם מימון ב וליוויתי תפיננסי סגירהניסיון בהנני בעל כי  5.3.4

 לפחות לפרויקט.₪ מיליון  300וזאת בהיקפי מימון של 

 

אחראי על בנייה של מודל פיננסי )לפחות מודל אחד( וזאת בהיקפי מימון / עלויות )כמוגדר במסמכי ההזמנה( והייתי ניסיון במודלים פיננסיים כי הנני בעל  5.3.5

 מיליון ש"ח לפחות לפרויקט.  300הקמה של 

 למסמכי המכרז: 7 בסעיףניסיון המקנה יתרון ובעל משמעות לניקוד כמפורט   5.4

 

 היועץראש הצוות מטעם וותק מקצועי של 

בהתאם  או מממן  PF)מטעם עורך מכרז כאמור או ליווי מציע שהשתתף במכרז   - Project-Finance (PF)בליווי הליכי מכרז מסוג הנני מצהיר כי אני בעל ניסיון 

 למסמכי המכרז כפי שהצהרתי לעיל  ובנוסף  כדלקמן )אנא סמן את הניסיון הרלוונטי(: 3לדרישה בתנאי הסף כמפורט בפרק 

 שנים;   4 -6 

 שנים;  7 - 8  

 שנים;  9 - 10 
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 שנים;  10מעל   

 

)אנא סמן את הניסיון הרלוונטי ניתן לסמן  הבאים כדלקמן: הייתי מעורב הינם כהיקפיםבהם  PFהיקף עלויות מימון / הקמת פרויקטים מסוג כי  מצהירהנני  5.5

 יותר מאפשרות אחת(

  ;במצטבר בשני פרויקטים לכל היותר₪   דמיליאר 1 –מיליון  600 

  ;במצטבר בשלושה פרויקטים לכל היותר₪ מיליארד  2ועד מיליארד  1מעל      

  ;במצטבר בארבעה פרויקטים לכל היותר₪ מיליארד  3ועד ₪ מיליארד  2מעל  

  ;במצטבר בארבעה פרויקטים לכל היותר₪ מיליארד  3על מ 
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 שם

 הפרויקט

 ויזם

הפרויקט 

)מטעם מי 

 (הפרויקט

 והתייחסות הפרויקט  של קצר תיאור

, לרבות האם להם ניתן השירות לגופים

מדובר במזמין/עורך מכרז / מגיש הצעה/ 

 מממןזוכה במכרז/

 תקופת

המעורבות 

 פרויקטב

)שלבים + 

חודש ושנה 

התחלה  –

 וסיום(

היקפי 

מימון / 

עלויות 

הקמה 

 )בש"ח(

  מידת מעורבות ראש הצוות

 הפרויקט ליוויב

 איש שם

 הקשר

 מטעם

יזם /מזמין

 הפרויקט

 תפקיד

 איש

 הקשר

/  נייד/  טלפון

"ל/כתובת דוא

 איש  של

 הקשר

        

        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 .פרדנ סמךמ ביגטופס עצמו או על בבלה זו טלמלא  יתןנ 

 

 , מטעם המזמין בפרויקט כאמור או מגייס המימון או מממן. Project Financeבליווי סגירות פיננסיות בפרויקטי ניסיון הנני מצהיר כי הנני בעל 
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במעורבות פעילה בלבד )לקיחת חלק פעיל בדיונים,  ראש הצוות המוצעלכל פרויקט, בהם נקט ₪ מיליון  300יילקחו בחשבון פרויקטים בהיקף מימון של לפחות 

 ניסוח/הערות על הסכמים וייעוץ בקבלת ההחלטות(:

 ;1רויקט פ 

  ; םירויקטפ 2-3 

 פרויקטים ומעלה ; 4 
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 שם

 הפרויקט

 ויזם

הפרויקט 

)מטעם מי 

 (הפרויקט

 והתייחסות הפרויקט  של קצר תיאור

לרבות האם להם ניתן השירות  לגופים

מדובר במזמין הפרויקט / מגייס המימון 

 מממן /

 תקופת

המעורבות 

 פרויקטב

)שלב + 

חודש 

 –ושנה 

התחלה 

 וסיום(

היקפי 

המימון 

סגירה ב

הפיננסית 

 )בש"ח(

  מידת מעורבות ראש הצוות

 סגירה הפיננסיתב

)לקיחת חלק בדיונים, 

הסכמים, ייעוץ ניסוח/הערות על 

 בקבלת החלטות וכו'(

 איש שם

 הקשר

 מטעם

יזם /מזמין

 הפרויקט

 תפקיד

 איש

 הקשר

/  נייד/  טלפון

"ל/כתובת דוא

 איש  של

 הקשר

        

        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 נפרד מסמך גביבטופס עצמו או על טבלה זו למלא  ניתן. 
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 )כמוגדר במסמכי ההזמנה(:ניסיון בבניית מודלים פיננסיים 

 מיליון ש"ח לפחות לפרויקט. 300וזאת בהיקפי מימון של  PFפיננסיים עבור פרויקטי מודלים בניית הנני מצהיר כי הייתי אחראי על 

 

 שם

 הפרויקט

 המודל ויזם

)מטעם מי 

 (נערך המודל

 המודל  תיאור

)לרבות מאפיינים עיקריים ובכלל זה 

שערי  נוסחאות, הצמדות, ריביות,

 חליפין, וכיוצ"ב(

מטרת 

 המודל

היקפי 

מימון /  

עלויות 

הקמה של 

הפרויקט 

לגביו בוצע 

 המודל 

 )בש"ח(

מעורבות ראש הצוות 

 בבניית המודל 

)כתיבה/ עריכה / 

 בדיקה(

 איש שם

 הקשר

 מטעם

יזם /מזמין

 הפרויקט

 תפקיד

 איש

 הקשר

/  נייד/  טלפון

"ל/כתובת דוא

 איש  של

 הקשר
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 נפרד מסמך גביבטופס עצמו או על טבלה זו למלא  ניתן. 

    -ידע באנגלית     

 מצהיר כי מידת השליטה שלי באנגלית היא:  הנני

 ;פת אםש 

 ליטה מלאה;ש 

 ליטה טובה;ש 

 ליטה חלקית;ש 

 ליטה מועטה;ש 
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 אישור

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ה צפוי/ה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________            _______________ 

 הדין-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

יוגש בנפרד ובנוסף לתצהיר השלם החתום ע"י  תצהיר זה ,המוצע ראש הצוות עד כאן תצהיר)

 .המציע(

 חברי הצוות אשר יספק את השירותים המבוקשים בפועלשל והשכלה מקצועי  ניסיון .6

 ייחתם ע"י כל אחד מחברי הצוות המוצע[.ימולא ושל חברי הצוות( בסעיף זה )ניסיון מקצועי  ]התצהיר

 צוות ראשון )שם מלא(: ______________________________חבר 

 במקומות המיועדים לכך: התצהיראנא מלא את ( 3המפורטים במסמכי המכרז )פרק  בהתאם לתנאי הסף

 .פרויקטים במימוןאו /ו פיננסי בייעוץלפחות ( 1) אחת ניסיון שנתמצהיר כי אני בעל  הנני 6.1

 .להצהרתי בהתאם"ח  קו"ב מצ

 

 

 

____________________ 

 

__________________ 

  ראש הצוות וחתימת  שם     תאריך               
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 :פרויקטים במימוןאו /ו פיננסי בייעוץשלי הרלוונטי  הניסיון פירוטלהלן 

 שם

 הפרויקט

 ויזם

הפרויקט 

)מטעם מי 

 (הפרויקט

 קצר תיאור

 הפרויקט  של

 והתייחסות

 להם לגופים

, השירות ניתן

 האם לרבות

 מדובר

עורך /במזמין

 מגיש/  מכרז

 זוכה /הצעה

 מממן/במכרז

 תקופת

 המעורבות

 בפרויקט

 )שלבי

+  הפרויקט

חודש ושנה 

התחלה  –

 וסיום(

 היקפי

/  מימון

 עלויות

 הקמה

 )בש"ח(

 מידת

מעורבות 

 הצוות חבר

 בליווי

 הפרויקט

 איש שם

 הקשר

 מטעם

יזם /מזמין

 הפרויקט

 תפקיד

 איש

 הקשר

/  טלפון

/  נייד

"ל/דוא

כתובת 

  של

 איש

 הקשר

        

        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

    -ידע באנגלית      6.2

 הנני מצהיר כי מידת השליטה שלי באנגלית היא: 

 ;פת אםש 

 ליטה מלאה;ש 

 ליטה טובה;ש 

 ליטה חלקית;ש 

 ליטה מועטה;ש 
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 אישור

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ה צפוי/ה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________            _______________ 

 הדין-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

 חבר צוות שני )שם מלא(: ______________________________

 בייעוץ פיננסי ו/או במימון פרויקטים.לפחות ( 1ת ניסיון אחת )שנמצהיר כי אני בעל  הנני 6.3

 .להצהרתי בהתאם"ח  קו"ב מצ

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

__________________ 

  חבר הצוות וחתימת  שם     תאריך               
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 להלן פירוט הניסיון הרלוונטי שלי בייעוץ פיננסי ו/או במימון פרויקטים:

 שם

 הפרויקט

 ויזם

הפרויקט 

)מטעם מי 

 (הפרויקט

 קצר תיאור

 הפרויקט  של

 והתייחסות

להם  לגופים

ניתן השירות, 

לרבות האם 

מדובר 

במזמין/עורך 

מכרז / מגיש 

הצעה/ זוכה 

 במכרז/מממן

 תקופת

המעורבות 

 פרויקטב

)שלבי 

הפרויקט + 

חודש ושנה 

התחלה  –

 וסיום(

היקפי 

מימון / 

עלויות 

הקמה 

 )בש"ח(

מידת 

מעורבות 

 בר הצוותח

 ליוויב

 הפרויקט

 איש שם

 הקשר

 מטעם

יזם /מזמין

 הפרויקט

 תפקיד

 איש

 הקשר

/  טלפון

/  נייד

"ל/דוא

כתובת 

  של

 איש

 הקשר

        

        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

    -ידע באנגלית     

 הנני מצהיר כי מידת השליטה שלי באנגלית היא: 

 ;פת אםש 

 ליטה מלאה;ש 

 ובה;טליטה ש 

 ליטה חלקית;ש 

 ליטה מועטה;ש 
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 אישור

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ה צפוי/ה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________            _______________ 

 הדין-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

יוגש בנפרד ובנוסף לתצהיר השלם החתום ע"י  תצהיר זה ,המוצע חברי הצוות עד כאן תצהיר)

 המציע(.

 

 כללי תצהיר .7

 .המוצע מטעמווהצוות ראש הצוות  לרבות למציע מתייחס מטה האמור כל: כללית הערה

קראתי את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו  וכינספחיה  עלהנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  .7.1

 הליך במסגרת מבוקשיםהתפרסמו במסגרת ההליך, וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים ה

 .זה

 השירותים מתןאת מהות   נתי, הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניידי משמעה כי  עלהגשת ההצעה  .7.2

את מלוא המידע  תי, קיבלזו יהצעת תלכל תנאי. כמו כן מצהיר כי טרם הגש ומסכים, המבוקשים

ו/או לא  תילי כל טענה כי לא ידע איןאת כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תיהאפשרי, בדק

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

ר )ולא באופן הזמנה ובהסכם במצטבבביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים  .7.3

, המבוקשים השירותים את לתת הנדרשים והכישורים הניסיון, הידע לי יש כי מצהיר הנניחלקי(. 

, בנוסף. המבוקשים השירותים של ולמורכבותם למהותם לב בשים, המזמינה כלפי גבוהה בזמינות

 

____________________ 

 

__________________ 

  חבר הצוות וחתימת  שם     תאריך               
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 לרבות, שיידרש ככל, האנגלית בשפה, המבוקשים השירותים כל את לתת הנדרשת היכולת בעל אני

 .המכרז מסמכי וכתיבת ופיננסיים עסקיים מסמכים כתיבת על אחריות

בכל פגישות העבודה שתתקיימנה, לרבות פגישות  אישי באופןהנני מצהיר כי ראש הצוות ישתתף  .7.4

צוותי משנה וישיבות נוספות, למעט בנסיבות מיוחדות המונעות את השתתפותו ובכפוף לאישור 

 המזמינה.

, לרבות הסכם ההתקשרות העל נספחי זמנהמהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע .7.5

 והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

באופן  משקפים הינםמתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי  הנני .7.6

ה עילה לפסילת מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהוו

 .לאלתר הצעתי

 בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרולי כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ידוע .7.7

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם  איני וכי זה

 למטרה אחרת כלשהי.

 מיםי (מאה ועשרים) 120מוד בתוקפה במשך הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעהלי כי  ידוע .7.8

אם חברת ענבל  ,נוספים ימים (מאה ועשרים) 120מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות, או 

 ובכתב. מראשביקשה את הארכת המועד מהמציע 

 בסעיף יםהמפורט יםהמתל םהתנאי את אקיים זוכה כמציע ואבחר במידה כי: הנני מתחייב ביטוח .7.9

 תותקופ כל למשך בהסכם כמפורט נדרשיםלהזמנה וכן אקיים את כלל הביטוחים ה 1.13

 . ככל שתהיינה ות/המוארכת ההתקשרותות /ותקופת בהתאם לשיבוץ המטלות תיוההתקשרו

  עניינים ניגוד העדר, סודיותהתחייבות ל .8

השירותים המבוקשים במידה ואזכה בהליך  וביצועהח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך  אני

 ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן:   להעדר

אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן  .8.1

במצב השירותים נושא הפניה, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי 

המדינה. אני מתחייב להודיע המזמינה ו/או של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי 

על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי  מידיבאופן 

 מדינה. מזמינה ו/או עם העליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם ה

תהא  מזמינה. בכפוף לאמור, ידוע לי כי להמזמינהעל קיומו של ניגוד עניינים תיבחן על ידי  ההחלטה .8.2

 הזכות להכריע בנוגע להמשך ההתקשרות עמי בכפוף לבחינת ניגוד העניינים, אם וכאשר יועלה לדיון. 
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ים או חשש אין בכדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינלי כי בדברים האמורים לעיל  ידוע .8.3

 ילקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לגורמים העלולים להעמיד

 במצב של ניגוד עניינים. 

בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים  .8.4

ת מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים נושא פנייה זו, בכל שלב שהוא, לרבות לעניין הימנעו

המדינה ושעלולים להעמיד ענבל ו/או הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותים שבהם אלווה את 

אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור. ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד 

, באופן זמינהלאחר תקופת ההתקשרות, נתונה למ עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, גם

 בלעדי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיה, כפי שיהיו בכל עת.   

יהיה ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן השירותים  והמדינהמענבל  ישכל מידע שיתקבל אצללי  ידוע .8.5

כי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע  הוכחבגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי ש

"פ עלמציע טרם התקשרותו בהסכם זה ו/או מידע אשר המציע נדרש לגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או 

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכלצו של רשות מוסמכת, 

הוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לענבל מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג ש הנני .8.6

, שיגיעו ו/או הגיעו אלי מענבל ו/או עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים  המדינהו/או 

 ולרבותמהמדינה ו/או מצדדים שלישיים בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו, 

( ולא למסור כל ידיעה ו/או "מידע"או  ידע""המסודות מקצועיים כאמור לעיל )יכונו להלן ביחד: 

לי כי  ידוע. בכל עת נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב

 רבה ומיוחדת בשמירה על סודיות המידע.  חשיבותישנה 

, ענבל ידי על ויקבע במידה כי בזאת מוסכם, ישל התחייבויותיישהדבר יהווה הצדקה להפרת  מבלי .8.7

 מהוראות מי את תיהפר כי ,טענותיי את לטעון ההזדמנות לי שניתנה ולאחר עמי בירור עריכת לאחר

 )במצטבר(: הבאות ההוראות יחולו, דין פי על זכאית ענבל תהא לו סעד לכל שבנוסף הרי, זה סעיף

 שהיא עילה ומכל שהוא מקור מכל לי תחוב שהיא סכום כל לקזזאו /ו לעכב רשאית תהא ענבל .8.7.1

 .לעיל האמור המוסכם הפיצוי לתשלום עד

על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק  התחייבויותיישאי מילוי  ימצהיר שידוע ל הנני .8.8

 .1977 –ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

כדי  יאמצעי מתאים שיש ברשותנקוט בכל אעל פי הסכם זה ועל פי כל דין  ימבלי לגרוע מאחריות .8.9

בקשר לשירותים ולהסכם זה וכדי למנוע  ילשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על יד

ציית לכל דרישה סבירה של אכן  כמועיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. 

. במקרה של תקלה כלשהי יבדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על יד והמדינהענבל 

 ודיע על כך לענבל מיד עם אירועה.אלמסמכים ו/או למידע כאמור לעיל 
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 ותקופותלסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת הסכם  ילמען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבות .8.10

 במידה, ימטעמ  מיההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן עלי ו/או על 

 .להסכם בהתאם כאלו ויאושרו

 בעלות על מידע .9

, חישובים, נתונים, בדיקות, מודליםכל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת,  .9.1

ו/או  המציעכנו ע״י הו, שזהצילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם 

או  אחר בקשר עם מתן שירותי הייעוץו/או המדינה ו/או כל גורם  ענבל חברת עבורמי מטעמו 

ו/או בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא  ו/או המדינה ו/או כל גורם אחר מענבל המציעמסמכים שקיבל 

( הינם רכושה וקניינה של ״המידע׳׳)להלן: בקשר עם מתן שירותי הייעוץ לרבות פורמט אלקטרוני 

 ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר ןת להשתמש במידע בעצמוה רשאינתהי אשר, ו/או המדינה ענבל

מתחייב  המציעלפי שיקול דעתה.  ות, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומביהמזמינה

. מבלי לגרוע מכלליות ענבלמיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת  ענבללמסור ל

לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר /בפורמט אלקטרוני ״פתוח״ ענבלל המציעהאמור, יעביר 

מצגות, מודלים חוות דעת,  את כלל המסמכים הנוגעים לייעוץ, לרבות תוצרי הייעוץ,, ענבלשתגדיר 

 חוזים וכיו״ב.

פרסם, או אוהמידע בסודיות, ולא  ושמור את תוצאות עבודתא יו/או מי מטעממתחייב כי אני  הנני .9.2

 .ענבלת מפורשת בכתב ומראש של יעשה שימוש כלשהו במידע, אלא ברשו

 .המבוקשים השירותים ביצוע עקב שהתקבללשמירה על סודיות המידע  מחמיריםנקוט אמצעים א .9.3

 קודמות הרשעות העדר בדבר תצהיר .10

 עבירה בגין או, המדינה בטחון כנגד עבירה בגין בעבר נחקרתי או הורשעתי לא כי בזאת מצהיר הריני .10.1

)כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(,  פיסקאלי שנושאה

, 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290או בגין עבירות לפי סעיפים 

למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים 

 .1981 -תשמ"א

 אודותיי קיים שיהיהאו /ו הקיים המידע כל למסירת מראש הסכמתי בזאתת /נותן אני, וכך הואיל .10.2

 .1981 -"אתשמ השבים ותקנת הפלילי המרשם חוק פי על הפלילי במרשם

כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע  כמו .10.3

 .המזמינה עם ההתקשרות תקופת כל במשךו הצעתי הגשת מיוםתקפה כאמור לעיל. הסכמה זו תהא 

 כדין המוחזקות בתוכנות שימוש בדבר תצהיר .11

 ;כדין ייד על המוחזקות בתוכנות ורק אך האמורים השירותים מתן לצורך להשתמשמתחייב  הנני
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 שמירת חוקי עבודה  –המציע על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  תצהיר .12

 1.13 בסעיף המתלה התנאי את ראה -  ולא במידה, משפטית כישות מאוגד שכבר ליועץ רק רלוונטי

 להזמנה. 

 :כי בזאת מצהיר הנני

: להלן, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות למועד עד

 בפסק הורשעו לא( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתם) אליהם זיקה ובעל המציע מעובדי א"כ, המציע"( החוק"

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

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

 (.31.10.2002 יום

 :או

 חלוט דין בפסק הורשעו( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) אליהם זיקה ובעל המציע מעובדי א"כ, המציע

 והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה – זה לעניין עבירה) עבירות משתי ביותר

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

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות במועד אולם(, 31.10.2002
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בדרישה להמציא מידע  אלישיקול דעתה הבלעדי, לפנות ל בכפוף, הזכותמזמינה ל כי יודע אני כי מצהיר אני .13

 בפרט זה נספחו בכלל ההזמנהשניתן במסגרת  למידענוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 

 וכן למזמינה הזכות לפנות לאנשי הקשר אשר נרשמו בפרויקטים השונים לקבלת אישור על הרשום.

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

 

 

 

 

 

 אישור

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ה צפוי/ה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________               ______________________            _______________ 

 הדין-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

 

 

  

 

____________________ 

 

__________________ 

 מורשיוחתימת  שם תאריך               

 מציעהשל  החתימה
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  הסכם – להזמנה' ב נספח

 

 "מבע לביטוח חברה לענבל  יעוץהסכם למתן שרותי י

 

 2019שדה התעופה ביום ____ בחודש ______ בקריתשנערך ונחתם 

 

 "מבע לביטוח חברה,  ענבל בין:

 ' ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג מרח

 ("המזמינה"" ו/או ענבל)להלן: "

 מצד אחד;       

 

 גב' ________________________/מר   ובין:

   _____________________________ 

   _____________________________ 

   _____________________________ 

   "(/ היועץ המציע)להלן: "   

 מצד שני; 

 

והממשלה באמצעות החשב הכללי, יוזמת, מפעילה ומנהלת פרויקטים ציבוריים בשיתוף  הואיל:

 (;מיזמים"" –הפרטי )להלן המגזר 

  

והממשלה אשרה כי ענבל תפעיל יחידה שתסייע בידי ממשלת ישראל בכל הנוגע לפרויקטים  והואיל:

 אגף הפרויקטים"(;"–ציבוריים שונים בשיתוף המגזר הפרטי )להלן 

 

-המכרזים הבין"ועדות שבראשות החשב הכללי )להלן:  משרדית-לים הבין"וועדת המנכ          :והואיל

, הגדירה את ענבל כזרוע לביצוע פרויקטים 2008באפריל  30החלטתה מיום , ב("תמשרדיו

 ומטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה לרבות פעילותה במיזמים;

 

הכוללים בין השאר פרויקטי   PPPוענבל באמצעות אגף הפרויקטים מרכזת ומנהלת פרויקטי  :         והואיל

BOT (build, operate, transfetבשיטת ה )- PFI (private finance initiative :להלן( )

 ;("PPP -"פרויקטי ה 
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מעביד -יחסי עובדעל בסיס קבלני ושלא במסגרת  הפיננסילהתקשר עם היועץ  תוענבל מעוניינ :והואיל

 ;מכךרות המדינה על כל המשתמע ישו/או במסגרת 

בתנאים המפורטים בהסכם ם המבוקשים שירותיהאת  לענבללהעניק  וכןמ והיועץ הפיננסי והואיל:

 בתפקיד של יועץ פיננסי. זה,

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, כמפורט בתנאי הסכם זה  והואיל:

 להלן;

 

 (."המבוא")להלן: 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

  כללי .1

 

 להסכם זה והצהרותיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו ביחד עמו.המבוא  1.1

 

 כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים בלבד ולא יעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנותו. 1.2

 

ו/או כלפי בהסכם זה כלפי ענבל, הינן כלפי ענבל  המציעצהרות והתחייבויות ההסר ספק, כל ה למען 1.3

ו/או כלפי הרשויות הממונות/המנהלות ו/או כלפי אגף החשב  משרדיות-ועדות המכרזים הבין

הכללי במשרד האוצר ו/או כלפי משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות/עירוניות המקבלות את 

 ( ביחד ולחוד."מדינה"השירותים )כולם להלן יוגדרו בשמם או בתור 

 

וים חלק בלתי נפרד מצורפים בזאת ומהו המציעההזמנה לקבלת הצעות על נספחיה והצעת  מסמכי 1.4

 (.להסכם" 'א נספח"מההסכם )להלן: 

 

שיבוץ פרטני לפרוייקט ככל מכל  נפרד בלתי חלק ומהווה בזאת מצורף ביטוחים עריכת אישור 1.5

 'ב נספחכ ויסומן יצורף -" ביטוחים עריכת : "אישור)להלן להלן 3.1 סעיףכאמור ב שיהיה 

 (.להסכם

 
 

 

 ."החוזה"או  "ההסכם"הסכם זה לרבות המסמכים והנספחים המפורטים לעיל, יכונו להלן:  1.6
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 המבוקשים השירותים .2

 השירותים את לענבל ליתן המציע מתחייב לענבל, המציע ע"י שיינתנו השירותים מכלליות לגרוע מבלי .2.1

ייתן לענבל ו/או לאגף החשב הכללי ו/או לוועדות  המציע ובאנגלית: בעברית בכתב ו/או פה בעל ,הבאים

משרדיות ו/או לרשויות הממונות שירותי ייעוץ פיננסיים/כלכליים/מסחריים בכל הנוגע -המכרזים הבין

, וזאת בהתאם להנחיות ולדרישות המקצועיות של ענבל ו/או אגף החשב הכללי  PPP-לפרויקטי ה 

משרדיות ו/או הרשויות הממונות, כפי שיועברו מעת לעת -במשרד האוצר ו/או וועדות המכרזים הבין

ליועץ הפיננסי, ובהתאם לתוכניות העבודה ו/או הנהלים שיקבעו על ידי ענבל ולהוראות הסכם 

ההתקשרות. יובהר כי הייעוץ יינתן באמצעות צוות יועצים מטעם המציע, אשר אושר מראש על ידי 

מדובר בעבודה אישית של ראש הצוות וחבריו ולא בעבודת עוד יובהר כי . "(הצוות)להלן: " המזמינה

 . אחריםפיקוח על יועצים 

על כל  PPP -טיפול בכל הסוגיות והנושאים הפיננסיים, מדיניות וסוגיות רוחב הקשורים לפרוייקטי ה .2.2

היועצים שלביהם לרבות מתן חוות דעת, טיפול בתכתובות הקשורות בתהליך הן מול המתמודדים, מול 

 השונים, מול המממנים )בנקים/ בנקים זרים/ מוסדיים( והן מול רשויות וגורמים שונים הנוגעים בעניין. 

ייעוץ וליווי בכל הנוגע למימון הפרויקטים, שילוב גופים מוסדיים וגופי מימון ישראלים ובינלאומיים  .2.3

לוג עם גופים ממשלתיים בהליך, שיפור הליכי בחירת הזוכים, הסגירה הפיננסית, קידום הדיא

 בינלאומיים וחברות בינלאומיות ועוד. 

ולרשויות הממונות, ובכלל  PPPמשרדיות לפרוייקטי -ייעוץ פיננסי פרטני שוטף לוועדות המכרזים הבין  .2.4

זה הכנה ועריכת מסמכי מכרז בדגש על ההיבט הפיננסי, סיוע בעריכת מסמכי המכרז, ניתוח סוגיות 

ריכת בדיקות כלכליות, בניית מודלים פיננסים, בחינת הצעות שיוגשו, ליווי הליך פיננסיות בפרויקט, ע

 הסגירה הפיננסית, סיוע פיננסי ככל שיידרש לרבות בשלב הקמת הפרויקט והפעלתו ועוד.

יעוץ פיננסי לרשויות ממונות על מיזמים ו/או מנהלות של מיזמים בניהול שוטף, מעקב ובקרה אחר  .2.5

ופת פיתוח ההסכם, הקמתו, הפעלתו וסיומו לרבות תמיכה מקצועית ופיננסית הסכמי הזיכיון בתק

 הנדרשים במסגרת עבודת הרשות הממונה ו/או מנהלת המיזם.

מסירת כלל המידע הרלוונטי לשירותים המבוקשים לענבל לצורך קיום מאגר ידע בתחום הפיננסי, לרבות  .2.6

 זמים וסוגיות רוחב.שימור ידע, הפקת לקחים, ניטור, מעקב ובקרה אחר מי

( ככל שיתקיים, PQ, לרבות ליווי שלב המיון המוקדם )PPP-מעורבות בניסוח ועריכת מסמכי מכרז ה .2.7

וכל נספחי המכרז וההסכם, לרבות תיקונים,  PPP-מתן הבהרות למתמודדים, ניסוח ועריכת הסכם ה

ה שכתיבת המסמכים תעשה עדכונים, מתן הבהרות והכנת הודעות למתמודדים. יודגש כי  סבירות גבוה

 בשפה האנגלית.
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ולפרויקטים,  PPP -טיפול שוטף וממצה בכל הנושאים המכרזיים והפיננסיים הקשורים לתהליך מכרז ה .2.8

על כל שלב משלביהם, לרבות חוות דעת, סיכומי דיון וטיפול בתכתובות הקשורות בתהליך הן מול 

 לעניין.המתמודדים והן מול רשויות וגורמים שונים הנוגעים 

לרבות ההסכם שייחתם במסגרתו, והן בפרויקטים,  PPP -ייעוץ פיננסי שוטף למדינה, הן בהליכי מכרז ה .2.9

על כל שלביהם, ובכלל זה סיוע בהכנת מסמכים וליווי הליכים בפני ערכאות משפטיות או בפני כל מנגנון 

 ליישוב סכסוכים.

כלל המיזמים, לרבות במכרז, על כל ההיבטים ב PPP  -ליווי יישומם בהיבט הפיננסי של כל הסכמי ה .2.10

 הנוגעים לעניין יישומם של הסכמים מסוג זה.

, לרבות כל שלבי הסכם הזיכיון, ובכלל זה ליווי תקופות PPP -ליווי הליך הסגירה הפיננסית במכרז ה .2.11

 ההקמה, ההרצה וההפעלה של הפרויקט.

משרדיות ו/או -ו וועדת המכרזים הביןהשתתפות בדיונים פנימיים של ענבל ו/או משרד האוצר ו/א .2.12

בוועדות משנה ו/או בדיונים פנימיים במשרדי ממשלה ו/או במוסדות רלוונטיים ו/או עם מתמודדים 

 פוטנציאלים ו/או עם מממנים פוטנציאלים ו/או ברשויות הממונות ו/או בכל פורום אחר לפי העניין.

 ם.הכשרה וליווי מקצועי בכל הנוגע לשירותים המבוקשי .2.13

 כתיבת ניירות עמדה ומחקרים ככל שיידרש. .2.14

הנחיה מקצועית, קבלת עזרה מקצועית ועבודה צמודה עם יועצים, אנליסטים ובעלי תפקיד נוספים,  .2.15

 ככל שיהיו, בכל הנוגע למתן השירותים המבוקשים. 

עות תהליך חפיפה מסודר החל מיום בקשת המזמינה והכל בכפוף לשבי -בעת הודעה על סיום התקשרות  .2.16

 רצונה של המזמינה.

כל שירות נוסף רלוונטי אחר לביצוע הסכם זה ו/או כל שירות שיידרש על ידי המזמינה ו/או המדינה  .2.17

הנוגעים לתחום הפיננסי לרבות השתתפות בהליכים מסוימים, פגישות של המדינה שיש צורך בליווי 

 ובכפוף לצרכיה. ו/או ייעוץ פיננסי, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה

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

לגבי כל פרויקט ו/או משימת עבודה ]באמצעות הזמנת יבוצע שיבוץ במהלך תקופת ההתקשרות  .3.1

, מסוים מתוך המאגר מציע"([ עם הזמנת עבודה)להלן: " הז הסכםל 'גנספח עבודה המצורפת כ

בסבב מחזורי והוגן, והכל בהתחשב בזמינות היועץ, ניגודי עניינים קיימים או  -באופן שוויוני וזאת 

 ככל שניתן( -ניסיון ספציפי נדרש בתחום שירותי הייעוץ )ניסיון כאמור לרבות צפויים של היועץ, 

   .והכל בהתאם לשיקול דעתה של המזמינה

, אשר בראשו עומד ראש צוות שהינו בעל ניסיון יידרש למתן שירותי הייעוץ באמצעות צוות המציע .3.2

בכל פגישות העבודה  אישי באופןלהשתתף  . ראש הצוות נדרש המצורפיםהזמנה מסמכי הכמפורט ב

, למעט בנסיבות מיוחדות המונעות את וישיבות נוספות משנה ישתתקיימנה, לרבות פגישות צוות

 השתתפותו ובכפוף לאישור המזמינה. 

ולפני כל שינוי בהרכב הצוות.  שיבוץראש הצוות וחבריו יאושרו על ידי המזמינה לפני תחילת  .3.3

למזמינה תהא הזכות לדרוש החלפה של מי מהם כאמור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. דרשה 

יחליף ויעמיד תחתיו איש מקצוע בעל הסמכה וניסיון, לשביעות  המציעהמזמינה החלפה כאמור, 

 ימי עבודה. 10, וזאת תוך המזמינהשל רצונה המלא 

ידי עורך דין על היעדר  -ף להצהרה מאומתת על ט יהיה כפובהקשר זה, יובהר כי כל שיבוץ לפרויק .3.4

ניגוד עניינים של ראש הצוות ואנשי הצוות שיעסקו מטעמו בשירותים המבוקשים אשר תותאם 

 ותהמצורפ הצהרותברוח ה ינוסחו אשרלפרויקט הספציפי, וכן התחייבות בדבר שמירה על סודיות, 

  .הזמנהלג'  כנספחי המצורפים בנוסח

יידרש למתן שירותי הייעוץ בלוח זמנים קצוב. לפיכך, ראש הצוות והיועצים הפיננסיים  המציע .3.5

יידרשו לרמת זמינות גבוהה ביותר על מנת שניתן יהיה לעמוד בלוח  המציעהנכללים בצוות מטעם 

 הזמנים כאמור.

כי ישיבות העבודה יתקיימו בעיקרן במשרדי ענבל, משרד האוצר ומשרדי וגופי ממשלה יצוין  .3.6

 אחרים. 

המזמינה רשאית להיעזר בכל גורם אחר לצורך ביצוע השירותים המבוקשים, כולם או חלקם,  .3.7

לרבות ביועצים פיננסיים אחרים או נוספים, ולבקשתה של המזמינה יעבוד היועץ הפיננסי בשיתוף 

 ם אלו, ככל שיידרש.עם גורמי

יהיה כפוף למזמינה )סמנכ"ל פרויקטים בענבל(. במסגרת פעולתה  המציעיובהר כי  – המציעכפיפות  .3.8

 זו, תבצע המזמינה בין השאר את הפעולות הבאות:
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בקרה שוטפת אחר היקפי ההעסקה של היועץ הפיננסי במיזמים ובמתן  -בקרה ומעקב  .3.8.1

 השירותים המבוקשים. 

למזמינה הזכות לתעדף ביצוע שירות מסוים על אחר,  -מבוקשים תעדוף שירותים  .3.8.2

לשנות את הקצאת המשימות ותיעדופן, להעביר עבודה במיזם מסוים מיועץ פיננסי 

אחד ליועץ אחר או גורמים שונים ו/או לחברת ייעוץ אחרת, לבקש שירותים נקודתיים 

בות המתוארים,  על )פרויקטאליים/רוחביים/אחר( ועוד. בכלל המקרים, לר מהמציע

 לשתף פעולה עם המזמינה והגורם מקבל השירות. המציע

חלק ממערך יועצים רב תחומיים, של בעלי תפקידים בשירות  המציעמבלי לגרוע מן האמור, יהיה .3.9

המדינה, וכן יועצים נוספים בתחומים המשפטיים, טכניים/הנדסיים, סטטוטוריים ביטוח, פיננסי 

 ועוד.

 

 

 וסיום ההתקשרותתקופת ההסכם  .4

 

החל מיום חתימת  (חודשים 72 - שבעים ושניים) –שנים  6של  הסכם זה הינו למשך  תוקפו .4.1

 מציעכאשר במהלך תקופה זו יבוצע שיבוץ של  ("ההסכם"תקופת ההסכם )להלן: המזמינה על 

, לגבי כל פרויקט/משימה )באמצעות הזמנת עבודה(. שיבוץ כאמור לא יעלה הסכם זהב כאמור

שנים )בהזמנת עבודה ראשונה לפרויקט/משימה או לחילופין בכמה הזמנות מעת  8על תקופה של 

לעת, במצטבר( מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמינה על הזמנת העבודה, והכל בהתאם 

יובהר כי תום תקופת השיבוץ כאמור יכול שיהיה לאחר  לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

יחולו הוראות הסכם  הזמנת העבודה בתקופותסיום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בסעיף זה. 

 זה, לרבות  ההוראות הנוגעות לתמורה. 

זכאי  מציעלעיל, יהיה ה כאמוראת שירותי הייעוץ   תפסיקבו המזמינה  במקרה .4.1.1

 שו עד לשלב שבו ניתנה הודעה כאמור. לתגמול בעבור השירותים שנע

אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי  הצדדים  יהיו רשאים להביא לסיומו בכל עת של הסכם  על .4.2

 120 המציעידי -ימים בכתב ומראש ועל 30זה, בהודעה מראש ובכתב, שתימסר על ידי המזמינה 

כל הנוגע להארכת ימים בכתב ומראש, וזאת מכל סיבה שהיא. מועדים אלו תקפים גם ב

 לעיל.ההתקשרות כאמור 

במקרה בו המזמינה תפסיק את שירותי הייעוץ  כאמור לעיל, יהיה המציע זכאי לתגמול בעבור  .4.3

 השירותים שנעשו עד לשלב שבו ניתנה הודעה כאמור. 
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לכל יועץ הזכאי  היהיהסר ספק מובהר כי במקרה של סיום ההסכם כאמור בסעיף זה, לא  למען .4.4

למועד הנקוב בהודעת סיום השירותים שנעשו עד פיצוי ו/או תשלום, מלבד התמורה בגין 

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או  המדינה  כתוצאה  יועץכמו כן ל. ההתקשרות

מסיום ההסכם ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא והוא לא יהיה רשאי לתבוע ו/או לקבל פיצוי או 

בעד כל נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה תשלום כלשהו 

 בעד אותו החלק מעבודת הייעוץ שבוצעה עד לסיומו.

ובין על ידי ענבל, יעביר  המציעסיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי  עם .4.5

לענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים  המציע

העותק  ענבלברשותו, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור ימצא בידי 

 היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או להסכם זה. 

 היועץוהצהרות של  התחייבויות .5

 

 בזאת:מצהיר יועץ ה 

הכישורים, הניסיון, המיומנות, המקצועיות, הידע והמומחיות הקשורים למתן  בעלכי הוא  .5.1

 כמפורט המבוקשים השירותים בתחום ייעוץהשירותים המבוקשים, וכי הינו עוסק במתן 

 .זה בהסכם

רקע הא בעל ו, וההמבוקשים השירותיםאת כל האמצעים, הזמן והמשאבים ליתן את  וי יש בידכ .5.2

לפי  ועל מנת לבצע את השירותים המבוקשים ואת כל התחייבויותי ומובהקעי, וידע מוכח מקצוה

 .מעולה מקצועיתהסכם זה ברמה 

ש להשתמלב, בנאמנות ובמסירות, ולהשקיע מיטב מרצו וכוחותיו ו בתום ואת תפקיד למלא .5.3

 בכל עיניו לנגד תהיה טובתם רק כאשר, בלבד והמדינה ענבללתועלת  נווניסיו ו, ידיעותיובכישורי

 .זה הסכםפי -על התחייבויותיו למילוי הנוגע

יהיו באיכות וברמת דיוק גבוהים,  ולמדינה לענבלא יספק והמבוקשים שה םשירותיהכי כל  .5.4

 א האחראי היחיד  לכך שיקויים האמור בסעיף זה.וויעמדו בדרישות כל דין, וה

באופן יעיל וזמין  יםלשם מתן השירות נחוציםאת כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו  לעשות .5.5

 .והמדינה ענבלולשביעות רצון 

בכל פגישות העבודה שתתקיימנה, לרבות פגישות צוותי משנה  אישי באופןכי ראש הצוות ישתתף  .5.6

 וישיבות נוספות, למעט בנסיבות מיוחדות המונעות את השתתפותו ובכפוף לאישור המזמינה.

א מכיר היטב ובדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים המבוקשים, ה יועץה כי .5.7

, על חוזר בלתי בוויתורא מוותר מראש, ואת הדרישות במסגרת מתן השירותים  המבוקשים, וה

או המדינה בקשר עם /ו ענבלכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת כלשהי כלפי 

 האמור לעיל.
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בהסכם זה  ענבלדין, להתקשר עם  כלאיסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח  אין כל כי .5.8

על פי הסכם  ןהמנוגדת להתחייבויות שנת ועל פיו, אין כל התחייבות של הולבצע את התחייבויותי

על פיו משום הפרה של הסכם או  ועל הסכם זה או בביצוע התחייבויותי וזה ואין בחתימת

ו/או את  ענבללפצות ו/או לשפות את  מתחייב והוא, וכל דין, והתחייבות אחרים כלשהם של

בקשר עם הפרת הצהרתו זו בכפוף להוראות  ןהמדינה  בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגד

 הסכם זה. 

 וינהלכל דין  "פעמשפטית  שותייכ רשום יהיה הוא ההסכם תקופת כל שבמשך מתחייב הוא כי .5.9

 .כדין חשבונות ספרי

, המדינהאו /ו ענבל, כל ניגוד עניינים עם ההתקשרות בתקופתיהיה לו, ולכל מי מטעמו,  ולאאין,  .5.10

 לענבללהודיע יועץ הכל ניגוד עניינים כאמור. כן מתחייב  ייווצרוכי הוא מתחייב לפעול לכך שלא 

 על כל עניין אישי שיש לו ו/או למי מטעמו ו/או אשר עשוי ליצור ניגוד עניינים כאמור. מידיבאופן 

בכל פעולותיו, הוא לא יפר זכויות יוצרים של אחר ולא יגרום לענבל ו/או למדינה להפר זכויות  כי .5.11

את הוראות סעיף זה, ישפה את ענבל ו/או את המדינה בגין כל נזק  יועץהיוצרים של אחר. הפר 

או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להן, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מיד עם דרישה ו/

 ראשונה של ענבל.

כי לא ישתמש בתואר "יועץ פיננסי למשרד האוצר ו/או החשב הכללי" ו/או "יועץ פיננסי של אגף  .5.12

ו כל הפרויקטים בחברת ענבל" ו/או "יועץ פיננסי של משרד ממשלתי או רשות ממשלתית" ו/א

 תואר דומה ללא אישור מראש של ענבל. 

שיתקבל אישור מוקדם  מבליאו למדינה  לענבלכל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית  יבצע לא כי .5.13

 .ענבלולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג  ענבל של מוסמךובכתב של נציג 

 וועדותיות משרד-הבין המכרזים תוועד המזמינה, לעבודת הזמנים שלוח לכך מודע הוא כי .5.14

 זמין יהיה כי מתחייב ולפיכך חודשים של מצומצם מספר על ועומד קצר הינו מטעמן המשנה

 למטלות קצר זמנים בלוח לעמוד יהיה שניתן מנת על, שיידרש הזמנים ללוחות בהתאם

יובהר כי לא תחול אחריות על היועץ במקרים חריגים בהם העיכוב / איחור נגרם  .האמורות

כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינו בשליטת היועץ ו/או בעקבות כח עליון. במקרה כאמור, ידחה 

  האחראי מטעם ענבל על ההתקשרות. לוח הזמנים בתיאום מול 

פורטו יש כפייחרוג מהוראות ענבל  ת ענבל והמדינה ולאויבצע את המטלות במסגרת דריש כי .5.15

 בפניו.

 יסודית כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור .5.16

 .ההסכם של

 השירותים ביצוע אופן .6
 
, הכל לפי תכנית המציעלבין האחראי מטעם ענבל על ההתקשרות השירותים כפי שיתואם בין את יבצע  יועץה

 העבודה וצרכי ענבל ו/או המדינה. 
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 התמורה .7

, בתמורה מציעלתקופת ההסכם, וכל עוד לא נקבע אחרת בין הצדדים, תשלם ענבל  במשך .7.1

על פי הסכם  ביטוחהיועץ ה שלהמבוקשים ויתר התחייבויותיו  השירותיםלביצועם המלא של 

   :("התמורה")להלן:  שעתית בהתאם לתעריפים הבאיםזה, תמורה 

 מע"מ(א כולל )ל₪  300 – ראש הצוות  של עבודה שעת עבור .7.1.1

 מע"מ(א כולל מע"מ )ל₪  180 – חבר צוות שעת עבודת  עבור .7.1.2

של מתן ייעוץ בחלק מן  במקרהדקות עבודה בפועל.  60 ילפ הוא עבודה שעת חישוביובהר כי  .7.2

 השעה ישולם שיעור יחסי מן התעריף לשעה. 

. לא היועץ לעבודת הנדרשות והעקיפות הישירות העלויות כללהתעריף לשעת עבודה כולל את  .7.3

ישולמו תשלומים נוספים כלשהם, לרבות אש"ל, הוצאות משרדיות, צילומים, טלפונים, דואר, 

.  על אף האמור לעיל, החזרי נסיעות יבוצעו הוצאות כלליות ואחרותביטול זמן נסיעה, פקסים, 

 .13.9.2לקבוע בהוראת התכ"מ בהתאם 

בהוראת התכ"מ המתייחסת ל"יועצים לניהול )מקצועות שונים(  1לתעריף יועץ  יוצמד התעריף .7.4

חודשים לאחר מכן. יודגש כי ההצמדה  24ומדי   1.1.2022תעריפים לתשלום", החל מתאריך  –

עריף העדכני בכל העלאה. תעריף הבסיס לצורך החישוב הוא הת 3%כאמור תוגבל לסך של עד 

לשעה. מובהר בזאת כי ₪  322כפי שפורסם בהוראת התכ"מ האמורה, קרי  2019לחודש מרץ 

ככל שהתעריף הרלוונטי שיתקבל במועד ההצמדה יהיה נמוך מתעריף הייעוץ הקודם, לא תתבצע 

 הצמדה באותו מועד. 

מזמינה תהא עם זאת, ה יחדכי תעריף ראש הצוות ישולם אך ורק עבור ראש הצוות,  מובהר .7.5

רשאית לאשר, מראש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי עד יועץ אחד נוסף מבין חברי הצוות 

במציע יזכה לתעריף ראש צוות, בין היתר, בכפוף לכך שהיועץ הנוסף הינו שותף במציע ועומד 

יף בכל דרישות המכרז הנוספות לעניין ראש הצוות )ניסיון, וותק(. יתר חברי הצוות יזכו לתער

 שעת עבודה של חבר צוות כאמור לעיל. 

לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים, הכרוכים במתן השירותים  המציעמוסכם בזאת כי  .7.6

המבוקשים, ובכלל זה תשלומי מסים והיטלי חובה החלים עליו ו/או תשלומי ביטוח או כל 

יועץ האחריות של תשלום אחר שיחול עליו בעתיד וכן בכל הוצאות הכרוכות בכל הסיכונים וה

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

 המוצעיועץ הלכל חודש,  3 -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אחת לכל חודש קלנדרי ולא יאוחר מה .7.7

שעות חודשי יגיש לענבל חשבונית עסקה או חשבון בגין החודש החולף, שצמוד אליו דיווח 

  , וכפי שתדרוש המזמינה מעת לעת. להסכם זה 'ה כנספחהמצורף מט הדיווח בפור
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 למציע ישולםבצירוף חשבונית עסקה, על ידי נציג ענבל,  אישור דיווח השעות החודשילאחר  .7.8

, לאחר ניכוי מס במקור כדין, אלא אם ימציא בחודש החולףשירותים שבוצעו עבור ה התשלום

 לחברה אישור כדין בדבר פטור מניכוי במקור.  המציע

הימנה, כל  מציעלמען הסר ספק, מודגש בזה, כי ענבל תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל .7.9

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים  המציעסכום המגיע לה מאת 

נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או שמקורם במיסוי והיטלי חובה החלים על  התמורה, ו/או 

 14 של ליועץ התראה למתן בכפוף, למדינה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מביצוע הסכם זה

 .ובכתב מראש ימים

 רוחני קניין .8

 work for"מוסכם בזה במפורש כי השירותים, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים על בסיס  .8.1

hire" הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או מדגם, הזכות לפטנט ו/או , וכן כי כל הזכויות, לרבות

למדגם, סודות מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין תעשייתי או רוחני 

כלשהן, לגבי המצאות )כשירות פטנט או אחרות(, התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות 

מי מטעמו ימציא, יפתח,  או שהמציעמודלים  ו/או ויישומים, מחקרים, מצגות, ו/או הרצאות

יהגה או שיגיע אליו באופן אחר, לבד או בשיתוף עם אחרים, בקשר עם ו/או הנובעים 

המבוקשים ו/או תוצרי השירותים, לרבות כל הזכויות בכל מוצר, ו/או פרסום   מהשירותים

"תוצרי וד נלווה )להלן: הנלווים להם ו/או המבוססים ו/או מכילים חלק מהם, ובכלל זה כל תיע

באופן  והמדינה(, תהיינה לקניינה הבלעדי של ענבל והמדינה, ותהיינה שייכות לענבל השירותים"

ת לנהוג בהן מנהג בעלים, לרבות ללא הגבלה, וה רשאייינמלא ובלעדי לכל צורך ועניין באופן שתה

ומוותר על כל זכות  ינהוהמדממחה בזאת לענבל  המציעולפעול למימושן ומסחורן בכל העולם, 

 כאמור.

בכל הקשור בביצוע האמור  והמדינהלשתף פעולה עם ענבל  יםמתחייב ו/או מי מטעמו  המציע .8.2

בסעיף זה, ליתן כל מידע ותיעוד ולחתום על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י ענבל והמדינה, 

 הסכם זה ובלא כל תמורה.הוזאת גם לאחר סיום תקופת 

כל זכות, קניינית או אחרת,  יועץות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין למבלי לפגוע בכללי .8.3

בתוצרי השירותים, ואסור לו להשתמש בהם לכל מטרה פרט למטרת קיום התחייבויותיו לענבל 

מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או ו/או מי מטעמו   המציעעפ"י הסכם זה. ולמדינה 

בכל עניין הנוגע או  והמדינהלמי מטעמו תביעות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי ענבל 

הנובע, במישרין או בעקיפין, לשירותים ו/או לתוצרי השירותים, לבעלות בהם ו/או לזכויות 

 הקניין הרוחני בהם.  

כל  לעשות ותזכאי נההית והמדינה ענבלמאשר ומתחייב בזה כי  ו/או מי מטעמו המציע בנוסף .8.4

שהוא  גורםנשוא הסכם זה ובין היתר להעבירם לכל  יםבתוצרי השירות ןשימוש לפי שיקול דעת

אחר  שימושאו לעשות בהם כל /ו השירותיםוכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויים במסמכי 
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לכל  זכאייהיה  שהמציעובלי  מהמציעש רשות וזאת בלי צורך לבק הבלעדי ןלפי שיקול דעת

מאשר ומתחייב בזה בנוסף המציע  .יםתמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי השירות

להעביר את כלל תוצרי השירותים והמסמכים הנוגעים לייעוץ כשהם פתוחים לעריכה ואינם 

 יםבתוצרי השירותן כל שימוש לפי שיקול דעת לעשות ותזכאי נההיענבל והמדינה תכי ו נעולים

שהוא וכל מטרה אחרת ולרבות הכנסת שינויים  גורםנשוא הסכם זה ובין היתר להעבירם לכל 

וזאת בלי צורך הבלעדי  ןאחר לפי שיקול דעת שימושלעשות בהם כל  השירותים ו/אובמסמכי 

פת תמורה בגין שימוש זה לכל תמורה או תוס זכאייהיה מציע השובלי מהמציע לבקש רשות 

 ים.בתוצרי השירות

תהיינה  ןוהמדינה זכות בלעדית וה לענבלאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי מהלגרוע  מבלי .8.5

זכות היוצרים בכל מסמך )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( או חוות דעת או נכס רוחני  ותבעל

במהלך מתן  יועץהנתן על ידי ישי שירותאו בהסתמך על  מטעמו מיאו /ו המציעעל ידי  שייערך

 .התקשרות זו נשואהשירות 

 יסודית כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור .8.6

 .ההסכם של

  המציעאחריות ושיפוי  .9

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור  המציע .9.1

בהסכם זה, וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשים וכן כל פעולה אחרת הקשורה 

במתן השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף 

 מכת.להוראות כל דין וכל רשות מוס

או מי מטעמה, בגין נזק כלשהו כאמור לעיל, /ו המדינהאו /ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  .9.2

או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, עם /ו המדינהאו /ווישפה את ענבל  המציעיפצה 

דרישתם הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם 

סכום הליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. בגין ה

 מיליון דולר ארה"ב. עד הפיצוי והשיפוי כאמור בסעיף זה יוגבל לסך של 

נבל תודיע ליועץ על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות ע .9.3

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

 יסודית כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור .9.4

 .ההסכם של

"(, שיגרם לענבל נזקהיועץ יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד ולחוד: " .9.5

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

 ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עמו, עקב ו/או בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים.

כל גורם אחר הוצאות כלשהן למדינה ו/או למבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ויגרמו לענבל ו/או  .9.6

עובדיו, שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים  הנובעות ממעשה או מחדל של היועץ, צוותו,
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עמו, לרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב היועץ לשפות את ענבל, מיד 

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

חת זכויותיה במקרה על היועץ יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שישולמו על ידי ענבל להבט .9.7

של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות חוזה זה על ידי היועץ, והיועץ מתחייב להחזיר לענבל 

כל הוצאה שהוצאה על ידה לפי סעיף זה, מיד עם דרישתה, בתוספת ריבית בשיעור המקסימלי 

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

 

 ביטוח .10

 
מדינת ישראל וענבל חברה לביטוח  ולטובת בזה לטובתו המפורטים הביטוחים כל את ולקיים לבצע, מתחייב היועץ

 כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את, לענבל חברה לביטוח בע"מ ולהציג בע"מ ,

 -:להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות

 
 מעבידים חבות ביטוח 10.1

מדינת  תחומי בכל מעבידים חבות בביטוח עובדיו כלפי החוקית אחריותו את יבטח היועץ .א

  ישראל והשטחים המוחזקים;

הביטוח  ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 -מסך יפחת לא האחריות גבול .ב

 ;(שנה)

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

 כמעבידם; ויחשב

 מדינת ישראל ואת ענבל חברה לביטוח בע"מ, היה את לשפות על פי הפוליסה יורחב הביטוח .ד

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

   שבשירותו. ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, היועץ מעובדי מי כלפי

 
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 10.2

 צד כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח היועץ .א

 ;  המוחזקים והשטחים ישראל מדינת בכל תחומי, שלישי גוף ורכוש

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

 ;  LiabilityCross - צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .ג

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

 משנה ועובדיהם; קבלני

 מדינת ישראל ואת ענבל חברה לביטוח בע"מ, את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ה

 מטעמו. והפועלים היועץ מחדלי או/ו למעשי אחראים שייחשבו ככל
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 מקצועיתביטוח  אחריות  10.3

 היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;    .א

 הפועלים כל ובגין עובדיו, היועץ של מקצועית חובה מהפרת נזק תכסה הפוליסה  .ב

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

שירותי ייעוץ בקשר למתן , לב בתום הצהרה רשלנית שנעשו נכון, בלתי

מדינת ישראל , ענבל חברה  עם למכרז ולחוזה פיננסי/כלכלי/מסחרי, בהתאם

 לביטוח בע"מ;

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  500,000 -של גבול האחריות לא יפחת מסך .ג

 )שנה(.    

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

i. עובדים של יושר ואי מרמה; 

ii. כנגד היועץ תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות 

 ;ישראל, ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ מדינת

iii. מקרה עקב עיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן 

 ;ביטוח

iv. חודשים. 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת 

מדינת ישראל ואת ענבל חברה לביטוח  את לשפות יורחב הפוליסה פי על הביטוח .ה

    מטעמו. הפועלים וכל היועץ מחדלי או/למעשי ו אחראים שייחשבו ככל, מבע"

     

 כללי    10.4

 -:הבאים התנאים יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

וענבל חברה  ישראל מדינתנוספים  כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם .א

 ;       לעיל השיפוי להרחבי , בכפוףלביטוח בע"מ

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

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

 לסמנכ"ל פרויקטים בענבל חברה לביטוח בע"מ; רשום

 חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח  .ג

 ובלבד, ועובדיהם, ענבל חברה לביטוח בע"מ  ישראל מדינת כלפי

 ; זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לא יחול לטובת רשהוויתו

 כל עבור הביטוח דמי המבטח לתשלום כלפי בלעדית אחראי היועץ .ד

 תנאי פי על המבוטח החובות המוטלות על כל ולמילוי הפוליסות

 ;הפוליסות
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 בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .ה

 ;היועץ על

 אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .ו

מדינת ישראל , ענבל חברה  כלפי יופעל אחר לא ביטוח כאשר קיים, המבטח

הזכויות  המזכה במלוא ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, לביטוח בע"מ

 הביטוח; פי על

שקיים בכל הפוליסות חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל  .ז

 המבוטחות.

 
 

, הביטוחים כאמור קיוםנספח  על המבטח בחתימת אישור או המבטח י"ע מאושרות, הביטוח פוליסות העתקי

 ; הזמנת עבודה בעתלענבל חברה לביטוח בע"מ,  היועץ ידי על יומצאו

 

החל מחתימת  לביטוח בע"מ,ענבל חברה  ו/אומדינת ישראל  עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב היועץ

 כי מתחייב היועץ. הביטוח פוליסות את בתוקף קיימת, להחזיק וכל עוד אחריותו הזמנת העבודה הראשונה

ענבל   עםהזמנות העבודה בקשר עם ההסכם ו/או  החוזה כל עוד, בשנה שנה על ידו מדי תחודשנה פוליסות הביטוח

     חברה לביטוח בע"מ בתוקף;

 

 או אישור בחתימת י המבטח"ע וחתומות מאושרות  המחודשות הביטוח העתקי פוליסות את להציג מתחייב היועץ

     הביטוח; תקופת תום לפני שבועיים חידושן לענבל חברה לביטוח בע"מ, לכל המאוחר על מבטחו

 

ז וחוזה זה ואין אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי מכר

לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל ו/או של ענבל חברה לביטוח בע"מ, על כל זכות או סעד המוקנים להם 

 על פי דין ועל פי מכרז וחוזה זה.

 עצמאי( קבלן –)יחסי מזמין  מעביד -  עובד יחסי תחולת אי .11

עצמאי, וכי לא יחולו  קבלן –מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  המציע .11.1

 בין הצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד.

עבור עצמו את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח  לשלם המציעלפגוע באמור לעיל, מתחייב  מבלי .11.2

ע על פי כל דין לכל גוף ו/או רשות, לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלום חובה אחר המגיע ו/או שיגי

 בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים לענבל ולביצוע הסכם זה.

לשפות את ענבל ו/או מי מטעמה, עם  המציעלעיל מתחייב  זהמבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.3

דרישתם הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש 

 מיאו /ו המציעמעביד בין ענבל לבין  –ואשר תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד נגדם, 

 , בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או לביצוע הסכם זה.מטעמו

mailto:M1619@inbal.co.il


 16/2019פומבי מס'  משרדי יועצים פיננסיים הליך
 חדשנוסח 

ת הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי ממשרדים עבור מדינת ישראל באמצעות ענבל חברה מכרז פומבי לקבל
 ,70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. .  לביטוח בע"מ

M1619@inbal.co.il: mail Address-E 
64 

 

או מי מטעמו כנגד ענבל  המציעמסיבה כלשהי, תוגש תביעה ע"י ו זה בסעיף האמוראף -עלהיה ו .11.4

מעבר לקבוע בהסכם זה, ובכלל זה כספים וזכויות הנובעים  ו/או המדינה בגין כספים וזכויות

 המציעמיחסי עובד מעביד, ו/או אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי גוף שיפוטי, כי 

 ענבלזכאי לזכויות כשל עובד, או אם תחולנה על  הואהינו עובד של ענבל ו/או של המדינה, או כי 

לבין  המעביד בינ-ם זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובדהוצאות נוספות מעבר לאמור בהסכ

 פי הסכם זה,  יחולו ההוראות הבאות: -במהלך תקופת ההתקשרות על המציע

מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים תבוא  למציע הזוכהבמקום התמורה ששולמה  .11.4.1

מהתמורה ששולמה בפועל, ויראו את   40%תמורה מופחתת )ברוטו( בשיעור של 

, במקרה כזה, כזכאי אך ורק לתמורה המופחתת )ברוטו( ומי מטעמו המציע

 60%רטרואקטיבית ממועד תחילת ההתקשרות שבין הצדדים )קרי, לתמורה בת 

 מהתמורה אשר שולמה בפועל(.

כל סכום ששולם ממועד תחילת ההתקשרות  לענבליהיה להחזיר הזוכה  המציעעל  .11.4.2

(, וזאת בצמוד למדד המחירים "ההפרש"ן: ואשר שולם מעל לתמורה המופחתת )להל

: המדד הידוע במועד כל תשלום; "המדד "מדד הבסיס" –סעיף זה  לענייןלצרכן )

החדש": המדד הידוע במועד ההחזר בפועל( ועם הפרשי ריבית חודשית צמודה בשיעור 

של ההפרש הינו גם כדין פיצוי מוסכם וקבוע מראש ושיעורו נראה  דינולשנה.  4%

ים כשיעור פיצוי סביר בגין הנזק שאותו ניתן לצפות במועד חתימת הסכם זה לצדד

 המציעפי כל דין כנגד -והוא אינו ממצה את זכויותיה וסעדיה שיעמדו לזכות ענבל על

 בגין הגשת תביעה כאמור לעיל.

לקזז סכומים עודפים אלה כנגד  תהיה רשאית ענבל, לה העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .11.4.3

 רשאית תהיה ענבלכן, -כמו. ואו למי שיבוא מכוח זוכהה מציעל היגיע ממנכל סכום ש

יהיה חייב לה, לרבות ניכויי חובה חוקיים  שהמציע סכום כל, סכום מכל לקזז

והוצאות החלים ו/או שיחולו על ענבל כתוצאה מהסכם זה ולרבות הנזק שנגרם 

 זה. לחברה כתוצאה ממתן השירותים המבוקשים והפיצוי נשוא סעיף

הוראה בלתי חוזרת לענבל לביצוע  המציעעל הסכם זה נותן ו/או מאשר  בחתימתו .11.4.4

 קיזוז כאמור לעיל.

 יסודית כהפרה תיחשב והפרתו, ההסכם מעיקרי הנו, שבו המשנה סעיפי כל על, זה בסעיף האמור .11.5

 .ההסכם של

 איסור הסבת זכויות וחובות .12

הסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו אינו רשאי ל המציעמוסכם בזה במפורש ובמודגש כי  .12.1

ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לאחר/ים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא 

 בכפוף להסכמת ענבל בכתב ומראש.
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אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים מטעמו  ומי המציעמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .12.2

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

 השירותים המבוקשים, אלא בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

לפגוע באמור לעיל, מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי בכל מקרה בו תסכים ענבל כי במתן  מבלי .12.3

כוח עזר באדם אחר מטעמו )לרבות  המציעהשירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ייעזר 

כלשהו(, תותנה הסכמתה של ענבל הן באישור זהותו, בכתב ומראש, של אותו אדם וכן בכך שכל 

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

 בהסכם זה.

מדינה והכלפי ענבל  המציעלמען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של  .12.4

 למתן השירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על  המציע .12.5

 פי כל דין  לאדם המועסק על ידו.

ת של האמור בסעיף זה, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב כהפרה יסודי -תניה יסודית  .12.6

 ההסכם.

 ושמירה על הקניין עניינים ניגוד העדר, סודיות .13

 

ידי עורך דין על היעדר ניגוד עניינים של  -מאומתת על רה להצה פהכפו תהאהזמנת עבודה  /כל התקשרות 

ראש הצוות ואנשי הצוות שיעסקו מטעמו בשירותים המבוקשים אשר תותאם לפרויקט הספציפי, וכן 

 . להזמנההצהרות המצורפות כנספחים ג' ל התאםסודיות, אשר ינוסחו ב שמירה עלהתחייבות בדבר 

ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי  להעדר הנוגע בכל הבאים בתנאים יעמדו מטעמו ומי המציע כי בזאת מוסכם

 הרשעה כדלקמן:  

ו/או בקשר  ו/או כל גורם שהוא והמדינהמצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו מענבל  המציע .13.1

כי פורסם ברבים והיה ידוע  הוכחיהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי ש עם מתן השירות

נדרש לגלותו  יועץלכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טרם התקשרותו בהסכם זה ו/או מידע אשר ה

 מראש נבללע כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכל"פ צו של רשות מוסמכת, עע"פ על פי כל דין ו/או 

 .ובכתב

מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין,  המציע .13.2

, שיגיעו ו/או הגיעו אליו מענבל עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים  המדינהלענבל ו/או 

ו/או מהמדינה ו/או מצדדים שלישיים בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על 

סודות מקצועיים כאמור לעיל )יכונו להלן ביחד: "המידע" או "מידע"( ולא למסור  ולרבותפיו, 

ל ידי ענבל מראש ובכתב. כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם שלא הוסמך לכך ע

 מאשר כי ענבל מסרה לו כי היא רואה חשיבות רבה ומיוחדת בשמירה על סודיות המידע.  מציעה
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המחשה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, מובהר כי "המידע" כולל גם ידיעות  לצורך .13.3

ץ או מי מטעמו תוך ו למי מטעמו ו/או שיגיעו לידיעת היועא יועץל וומידע שנמסרו ו/או שיימסר

לפעילותה, או בקשר ו, לעסקיה ו/או המדינה ענבל, בקשר להשירותים מתןכדי ו/או עקב 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מידע עסקי, ו, לרבות ו/או למתן השירותים PPP-לפרויקטי ה

מצאות, ה, פיתוחים וםלמוצרי רפיננסי, מקצועי, טכני, טכנולוגי, מסחרי וכלכלי וכולל מידע בקש

שיטות שיווק, ומידע של צדדים מודלים, , התקשרויות, ספקים, לקוחות, םתכניות, נהלי

 שלישיים אשר נמסר לענבל ו/או למדינה לצורך ביצוע השירותים. 

מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע  המציע .13.4

משך תקופת ההסכם, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש כאמור, ולא לעשות בו שימוש ב

 במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(.

, וכי הוא בעל ערך רב לענבל, והמדינה מאשר כי ידוע לו כי המידע הינו רכושה של ענבל המציע .13.5

עסקיה. וכי מבחינתה של ענבל המידע כולו הינו בגדר סוד מסחרי ו/או מידע סודי וחיוני לניהול 

מאשר כי חשיפתו לאחרים של המידע, כולו או חלקו, ו/או שימוש על ידי אחר במידע כולו  המציע

, והמדינה ל בכל הקשר ובכל נושא למעט לצורך ביצוע השירותים לתועלתה של ענבלואו חלקו, הכ

  יגרום לענבל לנזקים כבדים ישירים ועקיפים, חלקם בלתי הפיכים, לרבות פגיעה במוניטין.

 של תפקידואו /ו בסוד שמירתו חשיבות ובפרטולמדינה  לענבל המידע של וחשיבותו ערכו לאור .13.6

 ןו/או לאור האמון אשר יינת ולמדינה על ידו לענבל יינתנו אשר השירותים מהות ולאור היועץ

 ועל האינטרסים הלגיטימיים של ענבל ןביועץ ו/או לצורך הבטחת ההגנה על המידע על הקניי

ו/או לאור התמורה המשולמת ליועץ  ולמדינה ו/או לאור הנזק העלול להיגרם לענבל והמדינה

 :, לרבות העובדים נותני שירותי הייעוץ מטעמוהפיננסי בהסכם זה, מתחייב בזאת היועץ

ו/או  לפרויקטים, מכרזים, הסכמים, התקשרויות וכד' בהם נתן ייעוץ לענבל בהתייחס .13.6.1

או שירות כלשהו לצורך מתן ייעוץ  להתקשרלא  -"( היועץ פרוייקטי" )להלן:  למדינה

מתן  לרבותבקשר עם פרויקטי היועץ או הקשור והנובע מהם, בין כיועץ ובין כעובד, 

ולמשך שנתיים לאחר סיומה  זה הסכם בתקופתייעוץ/ חוות דעת להליכים משפטיים, 

 זכיין, במכרז זוכה עם, או עד לסיום סגירה פיננסית בפרויקטי היועץ, לפי המאוחר

 לפרויקטי אחר צד כל או( בזה וכיוצא קבלניו, בשרשור לרבות מניותיו בעלי)לרבות 

 "(.שכנגד הצד"-' וכדמממן  זכיין, זוכה יכונו)להלן  היועץ

"הצד  של בהגדרה נכללים הפרויקטים את הממנים מוסדיים וגופים בנקים כי יובהר .13.6.2

 על לעבוד יוכל לא אך אלו גופיםעבור /ב לעבוד יוכל היועץ כי יובהר זאת עם". שכנגד

 . המזמינה עבור עבד בהם הפרויקטים

פרויקטים האל סמנכ"ל בכתב רשאי לפנות  היועץ יהיהלעיל,  לגרוע מן האמור מבלי .13.6.3

 מפרויקטיבענבל, ולבקש היתר חריג להתקשרות עם הצד שכנגד כהגדרתו לעיל באחד 

, וכי היתר למזמינההיתר כזה נתון במלואו  ליתןהיועץ. מובהר כי שיקול הדעת האם 

כזה יינתן רק בנסיבות חריגות, ובכל מקרה רק בתנאי שענבל והמדינה ישוכנעו כי לא 
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יהיה במתן ההיתר כל סיכון לגרימת נזק כלשהו לענבל ו/או למדינה. היתר כאמור, 

 אחר או נוסף.אם יינתן, יכול ויינתן למתן שירותים מוגדרים או חלקיים או בכל תנאי 

 

של היועץ, מוסכם בזאת כי במידה ויקבע על ידי ענבל,  התחייבויותיו להפרת הצדקה יהווה שהדבר מבלי .14

או מי מנותני השירות כי היועץ  טענותיו את לטעון ההזדמנות לו שניתנה ולאחר היועץ עם בירור עריכת לאחר

תהא ענבל זכאית על פי דין, יחולו ההוראות  הפר את מי מהוראות סעיף זה, הרי שבנוסף לכל סעד לומטעמו 

 הבאות )במצטבר(:

הפיננסי ישלם לענבל מיד עם דרישתה הראשונה לכך פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך  היועץ .14.1

 . ש"ח 500,000

 ומכל שהוא מקור מכל הפיננסי ליועץ תחוב שהיא סכום כל לקזזאו /ו לעכב רשאית תהא ענבל .14.2

 .לעיל האמור המוסכם הפיצוי לתשלום עד שהיא עילה

 לקבל זכאית תהא, דעתה שיקול לפי בכך תרצה אם, ענבל כי הסכמתו את בזאת נותןמציע ה .14.3

 שלישיים צדדים של או היועץ של פעולותיו הגבלת או למניעת קבוע צו המוסמך המשפט מבית

 או הנובע מכך.  התחייבויותיו את היועץ של להפרתו הנוגע בכל, הפיננסי ליועץ ביחס

מצהיר שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה מציע ה .14.4

 .1977 –לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

בכל אמצעי מתאים שיש  המציעמבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ינקוט  .14.5

ולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ברשותו כדי לשמור שמירה מע

כן יציית  כמוולהסכם זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. 

בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו  והמדינהלכל דרישה סבירה של ענבל  המציע

למידע כאמור לעיל יודיע על כך היועץ הפיננסי  על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או

 לענבל מיד עם אירועה.

לסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת  המציעלמען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של  .14.6

ההארכה, ככל שיהיו, והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו ו/או על  ותקופותהסכם 

 . להסכם בהתאם כאלו ויאושרו במידה, מטעמו םעובדיה

 ניגוד, המבוקשים השירותים מתן תקופת במהלך לו יהיה ולא לו אין כי ומתחייב מצהיר היועץ .14.7

 קשר, כלשהו גורם עם לו יהיה לא זה ובכלל, שהוא וסוג מין מכל, עניינים לניגוד חשש או עניינים

 .עניינים לניגוד חשש של או עניינים ניגוד של במצב להעמידו העלול אחר או עסקי

 עניינים לניגוד חשש של או עניינים ניגוד של מצב כל על ולמדינה לענבל להודיע מתחייבמציע ה .14.8

 היועץ. עניינים לניגוד החשש או עניינים בניגוד להעמידו שעשוי המצב או הנתון היוודע עם מיד

, והמדינה ענבל התייחסות לקבלת עד עניינים בניגוד להעמידו העלולה פעולה כל מלבצע יימנע

 לפעול בהתאם להודעת ענבל והמדינה. -התייחסות כאמור ומשנתקבלה
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האמור בסעיף זה, על כל סעיפי  המשנה שבו, הנו מעיקרי ההסכם, והפרתו תיחשב  -תניה יסודית  .14.9

 כהפרה יסודית של ההסכם. 

 

 

 בעלות על מידע .15

 

חישובים, נתונים,  דין,-כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, כתבי בי .15.1

, זהצילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם מודלים, בדיקות, 

ו/או בדרך  מענבל היועץאו מסמכים שקיבל  ענבל חברת עבור מטעמו מיאו /ו המציעכנו ע״י הוש

( הינם רכושה וקניינה של ״המידע׳׳אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 

תהיה רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות  אשר, ענבל

 ענבלמתחייב למסור ל המציעלפי שיקול דעתה.  ותעיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומבי

כלליות האמור, . מבלי לגרוע מענבלמיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת 

בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר  ענבלל המציעיעביר 

מודלים, לרבות חוות דעת, ו/או בקשר עם מתן השירות  ה, כל מסמך שהוכן על ידו עבורענבל

 חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך.מצגות, 

והמידע בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה שימוש  ובודתו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות ע המציע .15.2

 .ענבלכלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של 

 השירותים ביצוע עקב שהתקבללשמירה על סודיות המידע  מחמיריםינקוט אמצעים  המציע .15.3

 .המבוקשים

 

 קיזוז .16

 

לפגוע באמור לעיל בכל הנוגע לזכות הקיזוז, מובהר בזאת שוב כי  ענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום  מבלי

יהיה חייב לה    המציעפי הסכם זה, כל סכום אשר -שהיא תחוב ליועץ בקשר למתן השירותים המבוקשים על

 .ימים מראש ובכתב 14בכפוף למתן התראה ליועץ של  מכל סיבה שהיא

 תויסודית והפר .17

את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה  המציעלגרוע באמור בכל דין, הפר  מבלי .17.1

ימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של ענבל, תהיה  10שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 

רשאית ענבל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן, וזאת 

 לפקיעתו של ההסכם: מבלי לגרום
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, המבוקשים םשירותיה, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן מידיתלהפסיק  .17.1.1

 כולם או חלקם.

עוץ, דרך קבע או באופן יאחר על מנת להשלים את שירותי הי יועץב יועץהלהחליף את  .17.1.2

 ארעי.

את הוצאותיה במקרים האמורים  יועץהתהא זכאית לגבות ו/או לקזז מאת  ענבל .17.1.3

כולל  15%"( לעיל בתוספת הוצאות מנהליות בשיעור של ההפרה הוצאות" )להלן:

 מע"מ מהוצאות ההפרה.

על פי סעיף זה אינה מביאה את ההסכם לידי גמר  ענבללמען הסר ספק, מוצהר בזאת, כי פעולת  .17.2

 על פי הסכם זה. ומהתחייבויותי המציעואינה משחררת את 

, לבטל הבלעדי דעתה שיקול לפירשאית,  ענבל תהא, לעיל לאמור ובנוסף, האמור מן לגרוע מבלי .17.3

, ללא צורך במתן התראה כלשהי ליועץ, ע"י מתן הודעה בכתב בחלקוהסכם זה מיד, במלואו או 

, התשלום פיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכותב שתחויב מבליו

 בקרות אחד מהמקרים הבאים:

 ו/או מי מטעמו.  יועץההפרה יסודית של ההסכם ע"י  .17.3.1

 בביצוע עבירה שיש עמה קלון. ונחשדו/או מי מטעמו  יועץה .17.3.2

 ובקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושיע"י מי מטעמו  /על ידו  אויועץ ההוגשה כנגד  .17.3.3

 .רגל לפשיטת בקשה או

והמוחזקים ע"י מענבל  יועץלו/או על כספים המגיעים  היועץהוטל עיקול על רכוש  .17.3.4

 יום. 14ענבל והעיקול לא הוסר תוך 

 סטייה או ויתור מתנאי ההסכם .18

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

 ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות .19

ויות המוקנות לו על פי הסכם זה במקרה לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכ

 מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

 חתימת הצדדים .20

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני 

 בדרך האמורה. הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה

 שונות .21
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מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  -מסמכי ההסכם  .21.1

ביניהם במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים 

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

 .המי מטעמו/או יא סמנכ"ל פרויקטים ענבל לצורך הסכם זה ה תנציג .21.2

של הודעה  בדרךבכל עת וזאת  הינציג אתלהחליף  תהיה רשאית ענבל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .21.3

 .ליועץ 

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם  -משלוח הודעות  .21.4

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

 שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 אך יידון זה להסכם הנוגע עניין בכל מקומית תוהסמכו זה בהסכם לדון המוסמכים המשפט בתי .21.5

 יפו.-אביב-תל העיר או המרכז אזור של המוסמכים המשפט בבתי ורק

 מתלה להסכם  תנאי .22

  . הזמנות העבודה יכנסו לתוקףענבל של החתימה מורשי אחרון ידי על חתימתו במועד לתוקפו ייכנס זה הסכם

 .ןלביצוע תקציבי אישור לקבלת ובכפוף לאחר

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 : _________________תאריך

 

 

  ___________________     _____________________ 

  המציע                   ענבל                  

 

 :_____________________שם

 :___________________תפקיד

 :___________________חתימה

 

 :_____________________שם

 :___________________תפקיד

  :___________________חתימה
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 מטלה/עבודה הזמנת נוסח -להסכם  ג' נספח

 
 :_____________תאריך

 :לכבוד
 

  [הייעוץמשרד  שם]  __________________________________ משרד
  ( היועץ הפיננסיאו  היועץ -)להלן

 
 

 עבור: למתן שירותי ייעוץ פיננסי מטלה/הנדון: הזמנת עבודה
 

_______________                                                                 _________________________________
 עבורו ניתן השירות[ גורםהמשימה/ה/הפרויקט שם את למלא יש]

 

 קבל השירות כמפורט להלן.ל נתמעוניי (נההמזמי -)להלןחברת ענבל להודיעך כי  הרינו .1

 ההתקשרות:  פרטי .2

 שירותי למתן הצעות לקבלת מכרזבמסמכי הכמפורט  פיננסי: שירותי ייעוץ שירותי היועץ בהזמנה זאת

  28.03.19ביום  םשפורס "מבע לביטוח חברה ענבל באמצעות ישראל מדינת עבור ממשרדים פיננסי יעוץ

_____ למתן ____ום ___________עם היועץ ביובהמשך להסכם התקשרות שנחתם  (הפנייה –)להלן 

________________________________ ייעוץ שעניינו:  (, לצורךההסכם -השירותים כאמור )להלן 

______________________________________________________________________ ___

____ ________________________________________________________________   עבור

 .[הרלוונטיהגורם או חטיבת הפרויקטים, או  המנהלתאו  ועדת המכרזיםאת שם  להשליםיש ]

לפני מע"מ ]יש ₪ /  ___ שעות ייעוץ_____________________________ עד: הזמנה/מטלהה היקף .א

 תרחשלפי הזמנה זאת יכול שת ביצוע העבודהופת בהקשר זה יובהר כי תק. לבחור באפשרות הרלוונטית[

הוראות ההסכם  לואזי ימשיכו לחול כל ובכפוף להוראותיו, לפי ההסכם קופת ההתקשרותת סיום חרלא

 .לפי הזמנה זו ביצוע העבודהעד לסיום תקופת 

 , ובהתאם לביצוע בפועלכמפורט בהסכםבתעריפים תהיה  ביצוע העבודה לפי מטלה זועבור  התמורה .ב

  . של שעות העבודה על פי הזמנה זו

 __________._______ ליום ועד ____________החל מיום __ :ביצוע העבודה תקופת  .ג

 

 _._______________________________: ______נהזמיהקשר מטעם המ איש .3

 רב,  בכבוד

 

 _________________   _________________ 

 נהמורשים להתחייב מטעם המזמי                             
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 הייעוץ ________________________________________________________ משרד אישור

 :העבודה בהזמנת המפורט השירות למתן  [המשרד שם את להשלים]

 

 .וז עבודה בהזמנת כמפורט הייעוץ שירותי מתן את ונעצמ על מקבלים הרינו

 

 

 _________________   _________________ 

 חתימה                     תאריך  

 

 

 : העתק

 

 _________________________סמנכ"ל פרויקטים בענבל: _______________

 

 _____________________________________: _____סמנכ"ל כספים בענבל

 

 ________________________: באגף הפרויקטים ת/הפרויקט הרלוונטי ת/מנהל
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 אישור קיום ביטוחים - ' להסכםבנספח 
 

 3670סימוכין:                                                                                                                                      לכבוד
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 , איירפורט סיטי, לוד 3בכתובת: רחוב הערבה 

 
 .,נ.ג.א
  

 ביטוחים קיום אישור  :הנדון
 

 "( היועץ"                     _______________________________________)להלן: למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

בקשר למתן שירותי ייעוץ  ____________ יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת

 אתענבל חברה לביטוח בע"מ ,  עם למכרז ולחוזה בהתאם ,PPPפיננסי/כלכלי/מסחרי בכל הנוגע לפרויקטי 

 :                                                     להלן המפורטים הביטוחים

                          
 פוליסה מס'________________מעבידים,  חבות ביטוח

 . המוחזקים והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו .1

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

 ויחשבלכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  מורחבהביטוח  .3

 . כמעבידם

ענבל חברה לביטוח בע"מ, היה ונטען לעניין  מדינת ישראל ואת את לשפות על פי הפוליסה מורחב הביטוח .4

 ,מעובדי היועץ מי כלפי מעביד כלשהם כי הם נושאים בחבות כלשהי מקצוע מחלת/תאונת עבודה קרות 

 .                שבשירותו ועובדיהם קבלני משנה, קבלנים

         
   

   שלישי, פוליסה מס'________________ צד כלפי אחריות ביטוח

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

 המוחזקים. והשטחים ישראל תחומי מדינת

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

 .Cross  Liability - צולבת אחריות סעיף נכלל בפוליסה .3

משנה  קבלנילכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  מורחבהביטוח  .4

 .ועובדיהם

שייחשבו  ככל ענבל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראל ואת את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .5

 .מטעמו והפועלים היועץ מחדלי או/ואחראים למעשי 
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 מקצועית, פוליסה מס'________________ אחריות  ביטוח

ואשר אירע  מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, היועץ של מקצועית חובה מהפרת נזק מכסה הפוליסה .1

 בתום שנעשו רשלנית הצהרה בלתי נכון מצג, השמטה או טעות, מחדל לרבות, רשלנות ממעשה כתוצאה

ענבל חברה לביטוח  עם למכרז ולחוזה בהתאם , י/כלכלי/מסחריבקשר למתן שירותי ייעוץ פיננס ,לב

 בע"מ.

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.     500,000 -של גבול האחריות לא יפחת מסך .2

 :הבאות ההרחבות את לכלול מורחב הפוליסה פי על הכיסוי .3

 ;עובדים של יושר ואי מרמה (1

, ענבל חברה ו/או ישראל מדינת כנגד היועץ תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, צולבת אחריות (2

 לביטוח בע"מ.

 ;ביטוח מקרה עקב עיכוב או/ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן (3

 חודשים; 6 לפחות הגילוי תקופת הארכת (4

שייחשבו  לביטוח בע"מ, ככלענבל חברה מדינת ישראל ואת  את לשפות מורחב הפוליסה פי על הביטוח .4

    .מטעמו הפועלים וכל היועץ מחדלי או/למעשי ו אחראים

 כללי
 :הבאים התנאים נכללו הביטוח בפוליסות

 
 להרחבי בכפוף ענבל חברה לביטוח בע"מ, -מדינת ישראל ו: נוספים כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .1

  לעיל. השיפוי

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

 ענבל חברה לביטוח בע"מ.ב סמנכ"ל פרויקטיםל רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת ידינו הודעה

, ענבל חברה  ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותרים אנו .3

  זדון.  כוונת לנזק מתוך יחול לטובת אדם שגרם לא רשהוויתו ובלבד, לביטוח בע"מ ועובדיהם

החובות המוטלות על  כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי היועץ .4

 .      הפוליסות תנאי פי על המבוטח

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

 ביטוח קיים כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .6

 ראשוני ביטוח בחזקת הינו כלפי מדינת ישראל , ענבל חברה לביטוח בע"מ, והביטוח יופעל אחר לא

 .הביטוח פי המזכה במלוא הזכויות על

  הפוליסות המבוטחות.חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל  .7

המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה ובלבד שאין  הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס
 ת.והמקורי ותבשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס

 
 

mailto:M1619@inbal.co.il


 16/2019פומבי מס'  משרדי יועצים פיננסיים הליך
 חדשנוסח 

ת הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי ממשרדים עבור מדינת ישראל באמצעות ענבל חברה מכרז פומבי לקבל
 ,70100, קריית שדה התעופה, נתב"ג 282בית ענבל, רח' הערבה ת.ד. .  לביטוח בע"מ

M1619@inbal.co.il: mail Address-E 
75 

 

 
 
 
 
 

 ,רב ודבכב                                                                                       
 

                                                                    ___________________________ 
 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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 סודיותהתחייבות לשמירת  -להזמנה  1גנספח 
 [במסגרת ההצעה המוצע הצוות מחברי אחד כלראש הצוות והמציע,  עבורמלא וחתום צורף י]

 

 :________________________________שם

 ת.ז. ________________________________

 מרח' _______________________________

 

 ;השירותים המבוקשים משרד יעוץ פיננסי לצורך קבלתלהעסיק  נתמתכוו נהוהמזמי הואיל

 

 את בהם שאתן להליכים הנוגע למידע, הייעוץ שירותי במהלךחשף, יוהנני עשוי לה והואיל

 חשיפתם.-ובאי סודיותם על בשמירה חשיבות יש  ואשר, כאמור השירותים

 

 לפיכך, הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:  

 הגדרות .1

 המשמעות המופיעה לצידם:בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים 
 

  ענבל חברה לביטוח בע"מ –" המזמינה"
 
 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ.או /עבור מדינת ישראל ו פיננסיייעוץ מתן  -" יעוץ שירותי""השירותים" או 

 

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל שירותים, ה אספקתמסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור בדעת, 

צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או 

 אחרת.

 

אספקת , בין אם נתקבל במהלך שירותיםה אספקתכל מידע אשר יגיע לידי בקשר ל -"סודות מקצועיים" 

על ידי  ריימסאו לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר שירותים ה

 ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה. המזמינה

 

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך  .2

לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, . למען הסר ספק, ומבלי השירותים אספקתורק לצורך 

 להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.
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הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ  .3

 .1977 -תשל"ז הוסודות רשמיים( לחוק העונשין, 

מצהיר כי ידוע לי שהעברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, למאן דהו, ללא אישור בכתב מאת  הנני .4

 .ביותר משמעותיים כלכליים נזקים לממשלהלגרום  עלול, הרלבנטי נההמזמי נציג

 יגיע, ממשנהו לקבלתו קודם יוברשות בידי היה, הכלל נחלת היה אשר מידע על תחול לא הסודיות חובת .5

 ידע, לגלותו דין פי על חובה, סודיות לשמירת התחייבות כך עקב הפר שלא עצמאי ממקור בעתיד לידי

 בעקבות נצבר ושלא ץשירותי הייעול ייעודי או ייחודי שאינו ומיחשוב נתונים לעיבוד הנוגע מקצועי

 .ץשירותי הייעו

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

__________   __________________________         

  חתימה     תאריך                            

 

 אישור

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ה צפוי/ה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

___________             ______________________               _______________           

 הדין-עורךחתימת                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                        תאריך        
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 עניינים ניגוד להיעדר התחייבות –להזמנה  2ג נספח
 אחד כלוכן ראש הצוות ומטעמו , באמצעות מורשי החתימה )המשרד היועץ הפיננסי "יע חתםת]התחייבות זו 

 [.עבודה הזמנתכתנאי למתן ייעוץ פרטני  ובטרם חתימה על  (הצוות מחברי

 
 20___שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 
 

 על ידי:
 

______________________________________ 

 ת.ז./ע.מ./ח.פ. ____________________________

 _________________________________ ובמרח

 

 להלן; ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתםחברת ענבל וו הואיל

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים; והואיל

 ;להלן כמפורט, עניינים ניגוד להעדר התחייבותי על להצהיר מבקשוהנני  והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 :הגדרות .1

 
 תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: וז תחייבותבה

 
 ____________________________  בכל הנוגע ל פיננסיייעוץ מתן  -" יעוץ שירותי""השירותים" או 

 
 (.ץועא הינוש -________________________________________________)להלן 

 
 

 נההמזמי ידי עלה /נבחר אשר_______________________________________,  -"היועץ" 
 .השירותים לביצוע

 
משרד על ידי ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת חברת ענבל וכן  –" או "המדינה" נה"המזמי

 האוצר.   
 

מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא,  הנני .2

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

או פעילות  יילותי בין פעמקצוע או אישישל קשר  קיומו כך בכלל, הייעוץ לנושא בנוגעניגוד עניינים, 

גורם כל שהוא המקיים קשרים עסקיים, אישיים או כל קשר אחר הנוגע לנושא קיימת במשרדי לבין ה

זאת  ה, אלא אם כן התיר(בגוף כאמור )לרבות חברות אם, חברות אחיות וחברות בנות מתן השירותים

 מראש ובכתב.המזמינה 
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ן או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד באופן מידי על כל נתו נהלמזמימתחייב להודיע  הנני .3

להפסיק את מתן  תרשאיהמזמינה , וידוע לי כי עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים

נה ו/או המדינה שאני נמצא במצב של ניגוד עניינים אשר לדעת המזמיתהא סבורה השירותים על ידי אם 

 הלהמשיך לקבל את שירותי הייעוץ, בהתאם לשיקול דעת יםכולישאינם גורם לכך  ו/או משרד האוצר

 . נההבלעדי של המזמי

מתחייב, כי לאחר היוודע זהות החברות המתמודדות בכל הליך מכרזי במסגרתו אעניק את שירותי  הנני .4

, לא אקבל על עצמי ועל מי ממשרדי, ללא מימון בהליךה ימעניקהיוודע זהות הגורמים או נה למזמי

)לרבות חברות אם,  הללוהחברות מהגורמים/באופן כלשהו של מי ץ וייעמראש ובכתב,  נההמזמיהסכמת 

הכרזת הזוכה , (, וזאת עד לאחר סיום ההליך המכרזיוגורמים הקשורים להם חברות בנות ,חברות אחיות

, לרבות סיום סופי ומוחלט של כלל ההליכים המשפטיים הנובעים מההליך וסיום סגירה פיננסית בו

הבלעדי, לאשר או לא לאשר  ה, לפי שיקול דעתתהיה רשאית נההמזמיהמכרזי, כולל פסק דין סופי וחלוט. 

, בין היתר, שיקולים כגון: אופי יבחנו הבקשה בהקשר האמור, ואולם מובהר כי במסגרת שיקולי

 נושא(, למחזור ביחס ושיעורה ההתקשרותאו קבועה(, היקף ההתקשרות )סכום  ההתקשרות )אקראית

ומרוחק  PPP/PFI/BOT-או מתחום שאינו קשור ל PPP/PFI/BOT-ה מתחום)התקשרות  ההתקשרות

(, זהות נותני השרות מטעם המשרד )קיומה של הפרדה מוחלטת בין נהמנושא ההתקשרות עם המזמי

 הצוותים( ועוד.  

 באופן ייעוץ פיננסי, ובכתב מראש נההמזמי הסכמת ללא, ממשרדי מי ועל עצמי על לקבל לא יבמתחי הנני .5

(, בנות וחברות אחיות חברות, אם חברות)לרבות  מניותיהם ובעלי נושא היעוץב מהזכיינים מי של כלשהו

 היהת נההמזמי. המדינה מטעם הממונות לרשויות פיננסי כיועץ, נהלמזמי שירותי את אעניק לגביהם

 במסגרת כי מובהר ואולם, האמור בהקשר בקשה לאשר לא או לאשר, הבלעדי הדעת שיקול לפי, תרשאי

 היקף(, קבועה או)אקראית  ההתקשרות אופי: כגון שיקולים, היתר בין, נההמזמי בחןת השיקולי

 מתחוםהתקשרות ובכלל זה ) ההתקשרות נושא(, למחזור ביחס ושיעורה ההתקשרות)סכום  ההתקשרות

ומרוחק מנושא ההתקשרות עם המזמין(,  PPP/PFI/BOT-או מתחום שאינו קשור ל PPP/PFI/BOT-ה

 זהות נותני השרות מטעם המשרד )קיומה של הפרדה מוחלטת בין הצוותים( ועוד.  

לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד, בכל עת לאחר תום תקופת ההתקשרות ביני לבין  בלי .6

המדינה, במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים, כך שלא יהיה בכל קשר עסקי או אחר והמזמינה 

 למדינה במהלך תקופת ההתקשרות. למזמינה וביני לבין כל גורם שהוא כדי לפגוע בשירותים שנתתי 

המזמינה  לבין ביני התקשרות הפסקת בעניין נההמזמי של החלטה כל לבצע עצמי על לקבל מתחייב הנני .7

 הנוגעים בעניינים, המדינההמזמינה/ לדעת, עניינים ניגוד של קיומו עקב גורמים אחרים/המדינהו

 .זו להצהרתי
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 ולראיה באתי על החתום:

 

__________   __________________________         

  חתימה     תאריך                            

 
 

 אישור

 

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

ה צפוי/ה _____________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

___________             ______________________          _______________  

 הדין-חתימת עורך                     תאריך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין       
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 פיננסיהצעות לבחירת יועץ  לקבלתפנייה במסגרת  קיים עניינים ניגוד למיפוי שאלון - להזמנה 3ג נספח
כל אחד מחברי הצוות ראש הצוות ו, ידי המציע-על בנפרדייחתם יצורף מלא וחתום במסגרת ההצעה; ימולא ו]

 המוצע[
 
 

 _________________________________________________: הצוות חבר/  המציע שם
 

 -התשתיות וה מתחוםעם גורמים או קשרים אחרים הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים  אתאנא פרט 
P.P.P שעלולים להעמיד ( החודשים שלפני פרסום פנייה זו ונכון להיום, 12) נים עשר, במהלך שאו כל גורם רלוונטי

שיבוקשו במסגרת התקשרות לפי  ץעם שירותי ייעוניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים  במצב של ךאות
 .פניה זו

 
 .אין קשרים כאמור 

 :להלן רשימת הקשרים 
 

 הגוף שם
 של עיסוקו תחום

 הגוף

 ניתן בו התחום
סוג  ,שירות/הייעוץ
 השירותאופי הקשר ו

 הקשר /העבודה תקופת
היקף לרבות ) זה גוף עם

 (השירות

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

המידע  כל החתום מטה _____________________ ת.ז מס'_________________, מצהיר בזאת כי אני
  ואמתיים.והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים 

_______________________________ ____________________________ 
 

 חתימה תאריך
 

 אישור

הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
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יהיה צפוי/ה /_____________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

___________             ______________________          _______________  

 הדין-חתימת עורך                     תאריך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין       
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 תצהיר אי תאום מכרזים -להזמנה  4נספח ג

 [, במסגרת ההצעהידי המציע-עליצורף מלא וחתום ]

 

 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 

 עימו(: קשר

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 עם 

 לעיל(.  3מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

צעות במכרז זה או המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע ה

 לעיל(.  3תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

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

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

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

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

 אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  אני 

 אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני  ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 
             _____________             ______________________         _____________ 
    

 רך הדיןחתימת עו                חותמת ומספר רישיון עורך דין              תאריך                     
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 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי אישור - להזמנה' ד נספח

 חשבונות ניהול

 

  אכיפת)  ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעותו "מורשה פקיד"_________________  מ"הח אני .1

 ידיעתי למיטב כי בזאת מדווח{ המיותר את מחק}  מס יועץ/חשבון רואה/  1976–ו"תשל(, חשבונות  ניהול

 

    ___________________    _____________________________    

 פ.ח מספר /מורשה עוסק מספר /זהות' מס                            שם                     

 

 פקודת פי-על לנהל שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את{ המיותר את מחק} מלנהל פטור/מנהל .א

 .1975–ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס

 

 מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מ"מע ולמנהל הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג .ב

 .מוסף ערך

 

 בפני כלשהי בצורה לחייב כדי בו אין, החשבונות פנקסי קבילות לעניין אסמכתא מהווה אינו זה אישור .2

 או הגשתם מועדי, חות"הדו של לתקינותם ביחס עמדה קובע הוא ואין, המשפט בית בפני או ערר וועדת

 .פיהם על ששולמו הסכומים נכונות

 

 ____________________________ * ליום ועד הנפקתו מיום האישור תוקף .3

 

       _______________      ___________________ _____________________ 

 חתימה                                     רישיון' מס                       תואר+  שם     

       : _________________תאריך

 .האישור הונפק שבה השנה שלאחר השנה של במרס 31 מיום יאוחר ולא, המועד את רשום  *

  .אינטרנטי באישור גם להחליף ניתן זה אישור *
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 פורמט דיווח שעות – להסכם' ה נספח

 מצורף בקובץ נפרד
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