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 ולא ישוכפל לא, יפורסם לא בו הכלול המידע. מ"בע לביטוח חברה ענבל של רכושה הינו זה מסמך
  .זה הליך על ענהמ מלבד שהיא מטרה לכל ,חלקי או מלא ,שימוש בו יעשה

 .מ"בע לביטוח חברה לענבל שמורות הזכויות כל
. 

 2019 אוגוסט
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 1 פרק

 כללי .1

הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה  ,("המזמינה" או/ו" ענבל: "להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל 1.1

 של ממשלת ישראל ושל גופים ציבוריים. ביצועיתהמשמשת זרוע  ממשלת ישראל,של 

 וניהול מגוונים ומסייעת למשרד האוצר במימוש יעדיו.ייעוץ מתמחה במתן שירותי  ענבל 1.2

, אשר "(חברת המערכת)להלן: " "מבצעת פרויקטים עבור "חברת ניהול המערכת בע"מענבל  1.3

שנערך בין שתי , וזאת בהתאם להסכם המסגרת חשמלמשק הבמסגרת הרפורמה בהוקמה 

  .החברות

כחלק מתהליך ההקמה ומהחלטות הרפורמה במשק החשמל, מתקיים הליך של היפרדות מ"חברת  1.4

יחידת , בין היתר הפרדה של היחידות להלן: "(חברת החשמל)להלן: " "בע"מ חשמל לישראלה

 . ניהול המערכת, יחידת תכנון ופיתוח טכנולוגיות )תפ"ט( והיחידה לסטטיסטיקה ושווקים

 :המערכתניהול התפקידים המכרזים של חברת  1.5

תוך הבטחת  ,הפעלה, בקרה וניטור של מערכי הייצור והמסירה במערכת החשמל 1.5.1

 .שרידות ואמינות המערכת

 .לרבות תכנון סטטוטורי ,תכנון הפיתוח של מקטעי הייצור ומערכות המסירה 1.5.2

 מו"פ. -ניהול ואיסוף מידע אודות משק החשמל וחיזוי צרכי המשק בעתיד  1.5.3

אחר טכנולוגיות משק החשמל העתידיות שתידרשנה לייעול מתמיד ובר  מעקב ומחקר 1.5.4

 .קיימא של מערכת החשמל

 .ניהול משק החשמל בזמן חירום 1.5.5

 .ניהול הסחר בחשמל 1.5.6

 .ניהול תהליכי הסליקה של זרמי התשלומים במשק החשמל 1.5.7

עבור חברת ניהול לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ פיננסי  21/2019' סמ הליךב, פונה בזאת ענבל 1.6

ובגבולות אחריות כפי שיפורטו  ,בתנאים, בהיקף הכלו"( השירותים המבוקשים)להלן: "המערכת 

 (."ההליךו/או " "ההזמנה" ו/או "מכי ההזמנהמסבהמשך במסמכי ההזמנה )להלן: "

 הגדרות 1.7

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:

 ענבל חברה לביטוח בע"מ. המזמינהענבל ו/או 

 ועדת המכרזים של ענבל. עדת מכרזיםו

חברת ניהול מערכת/ חברת 

   המערכת

חברה ממשלתית אשר הוקמה  -חברת ניהול המערכת בע"מ 

 במסגרת הרפורמה במשק החשמל.
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 .ישראל מדינת המדינה

את טפסי ההליך מאתר האינטרנט של ענבל:  הוריד אשר מציע מציע

WWW.INBAL.CO.IL  :והגיש הצעה בכתב למזמינה )להלן

 השירותים את אישי באופן ביכולתו לתתו"( ההצעה"

 .המבוקשים

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה. ההזמנה

פרק במכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה, כמפורט   השירותים המבוקשים

 להזמנה זו.  2

צוות יועצים  /פיננסי יועץ

 םפיננסי

וחברי , קרי ראש הצוות המוצע מטעם המציע הפיננסי הצוות

בהתאם אשר יספקו את השירותים המבוקשים בפועל, הצוות 

 .זו הזמנהל

ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, אשר -מציע שהצעתו נבחרה על זוכה מציע

הנדרשים לאחר בחירתו כאמור, המציא את כל האישורים 

     חתמה עמו על הסכם התקשרות. חברת ניהול המערכתו

מטעם מקצועי אחראי 

על  חברת ניהול המערכת

 התקשרותה

מנכ"ל חברת ניהול מערכת ו/או סמנכ"ל הכספים של חברת 

המערכת ו/או כל גורם אחר שיוסמך כדין על ידי חברת ניהול 

לצורך ביצוע הסכם זה  םמטעמו/או  כל מי שימונה  המערכת

 ותפעול העבודה השוטפת מול המציע הזוכה.

 עלמטעם ענבל  אחראי

 ההליך

 , אגף רכש ומכרזים. מורן שרפמן"ד עו

סקי לייצור הערך בחברה. עגמיש המהווה רציונל  מודל דינמי/ עסקי מודל

, השוק, המוצרהחברה, מאפייני את כלל  המודל העסקי יכלול

תחזית עסקית עבור החברה לשנים  ויאפשר והספקיםהצרכנים 

 הקרובות.

 תמהיל ההון של החברה. ההון מבנה

 הממשלתיות, החברות חוקב להגדרתה בהתאם ממשלתית חברת ציבורית ממשלתית/ חברה

 החברות, חוקב להגדרתה בהתאם ציבורית חברה ,1975-תשל״ה

 .1999-התשנ״ט

 
 להליך זמנים ותלוח   1.8

 הפעילות מועד

 מועד פרסום ההליך 2019ביולי  17

http://www.inbal.co.il/
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 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  14:00בשעה  2019 ביולי 28

  מועד אחרון להגשת ההצעות 14:00בשעה  2019 באוגוסט 15

 .2019בספטמבר  11-15

)הנכם מתבקשים לשריין טנטטיבית 
   מועד זה(.

 המציעים מועד טנטטיבי לראיונות

מהמועד האחרון להגשת מים י 120
ההצעות. למזמינה אופציה להארכת 

 ימים נוספים. 60 -תוקף ההצעה ב

 תוקף ההצעה

  

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

 , ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישהבאתר ענבל למציעים פורסםלעיל, בהודעה שת

 בקשר לכך.

 ההתקשרות תקופת 1.9

 מול ענבל. ד'בהסכם ההתקשרות המצורף כנספח  ויתקשר יםהזוכ יםהמציע 1.9.1

 החל ממועד חודשים( 36) שלוש שניםתהיה  יםהזוכ יםההתקשרות עם המציע תקופת 1.9.2

 .("התקשרות"תקופת הלהלן: )ידי הצדדים -על החוזה על החתימה

 תקופת את להאריך ,ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול בכפוףתהיה רשאית,  ענבל 1.9.3

 תקופות: "להלן)או חלקם  , כולם(חודשים 24) שנתיים נוספות עדשל  לתקופה ההתקשרות

  ."(ההארכה

 ההסכם הוראות יחולו, תמומש וכאשר אם, המוארכת ההתקשרות בתקופת כי יובהר 1.9.4

  .המחויבים בשינויים, לתמורה הנוגעות הוראות לרבות, המקורי

 ההתקשרות הסכם את להביא הזכות ענבלל כי אתבז מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.9.5

 צורך וללא שהיא סיבה מכל ת ההארכהובתקופהן בתקופת ההתקשרות והן , סיום לידי

חברת ניהול  .ומראש בכתב ימים 30 של מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי, נימוק בכל

למועד סיום ההתקשרות בין  תשלם למציע הזוכה עבור העבודה שבוצעה בפועל עד המערכת

 ידה. פי שעות העבודה בפועל כפי שיאושרו על-הצדדים וזאת על

 ההזמנה מטרת 1.10

, מפרסמת ענבל מכרז עבור חברת ניהול המערכת קבלת שירותי ייעוץ פיננסי לצורך 1.10.1

הסף המפורטים להלן להגיש את  פומבי ומזמינה מציעים פוטנציאליים העומדים בתנאי

 .הצעותיהם

וייתנו  חברת ניהול המערכתהיועצים הפיננסיים שייבחרו במסגרת הליך זה יילוו את  1.10.2

 את כלל השירותים המבוקשים כמפורט להלן.
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ביצוע שירותי הייעוץ מחייב את היועצים הפיננסיים שיבחרו בהליך זה ליחסי אמון  1.10.3

, וזאת בשים לב למידע המועבר חברת המערכתכלפי  מהדרגה הגבוהה ביותר, מיוחדים

 וחשיבותם. המבוקשים למהותם ולמורכבותם של השירותים , ליועץ

שיקול דעת רחב בבחירת הזוכה במסגרת הליך זה, לרבות לעניין ענבל בנסיבות אלה, ל 1.10.4

ההצעה והתאמתו של המציע לביצוע השירותים,  בחינת אמות המידה בדבר איכות

דר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו, בכל שלב בתקופת ההתקשרות ובכלל זה הע

 ולאחריה.  

 
  ההליך מסמכי פרסום 1.11

 ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו המכרז מסמכי 1.11.1

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

  המציעים. ואת ענבל

 ענבל לאתר כנסילה ,הליךה משלבי שלב ובכל הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על 1.11.2

 ידי על שיבוצעו וככל אם עדכוניםהו הבהרותה ,השינויים דברב שוטף באופן ולהתעדכן

 במידה ,עדכוניםהו הבהרותה ,לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש לא אשר מציע .ענבל

 .להיפסל עלולה הצעתו ,פורסמו ואכן

 הקשר שתא 1.12

 הליך במסגרת פנייה כל שרפמן. מורן עו"ד היא זה למכרז הקשור בכל המזמינה מטעם הקשר אשת

 ייעשו זה הליך בגין הפניות כל .@IL.CO.INBALM2119 :להדוא" לכתובת בלבד בכתב תעשה זה

 הגיעה שהפנייה לוודא החובה המציע )על לעיל המצוין המייל באמצעות בלבד בכתב הקשר לאשת

 המבוקש(. ליעד

 ובירורים שאלות העברת נוהל 1.13

 28 ליום עד וזאת ל"הנ האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות 1.13.1

 יפורסם אשר ההבהרות במכתב תפורסמנה לשאלות תשובות 14:00 בשעה 2019 ביולי

  .ענבל באתר

 תשובה או/ו תוספת או/ו עדכון או/ו תיקון או/ו שינוי או/ו הבהרה רק כי בזאת מובהר 1.13.2

.והמציעים ענבל את יחייבו בכתב ענבל י"ע ייערכו אשר

 ההצעות מסירת 1.14

 הכללית להצעה אחת מעטפה) סגורות מעטפות בשתי, להלן כמוגדר, ההצעות את להגיש יש 1.14.1

 ,שלישית - נוספתיוכנסו למעטפה  אשר ,(נספח ב' -הצעה הכספיתל נפרדת ומעטפה

  להלן. יש להקפיד על הוראות ההגשה כנדרש. 5פרק הרחבה בבכמפורט 

, ענבל בבית המזמינה במשרדי הנמצאת המכרזים לתיבת במסירה ידנית בלבדתוגש ההצעה  1.14.2

 ערבי)למעט  16:00 - 08:00 השעות ביןה' -'א בימים, התעופה שדה קריית, 3 הערבה ברחוב

 המועד" :להלן) 14:00בשעה  2019באוגוסט  15 מיום יאוחר לא(, המועד חול וימי חגים, חג

 (. "ההצעות להגשת האחרון

mailto:M2119@inbal.co.il
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מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי  -  21/2019ס' הליך מעל המעטפה יש לציין: "

לידי  - ייעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ

 ".עו"ד מורן שרפמן

 .  ההליך במסגרת תבחן לאתפסל ו ההצעות להגשת האחרון המועד עד תתקבל שלא הצעה כל 1.14.3

 לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש 1.14.4

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

 איחור בשל ההצעה פסילת יתסוגי כי להדגיש נבקש "(.התקנות" )להלן: 1993-תשנ"גה

 או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות מנועים יהיו המציעים לערעור. ניתנת אינה בהגשתה

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

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה

 ההצעה תוקף 1.15

 להודעה בכפוף, נוספים ימים 60או /ו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120 הינותוקף ההצעה 

 .ענבל מאת ומראש בכתב

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר 1.16

, כפי שתמצא לנכון, לשנות המוחלט והבלעדי , על פי שיקול דעתהבכל עת רשאית המזמינה 1.16.1

 , להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/הליךה תנאיאת 

 אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'. מערכתית/

ההצעה בעל  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל  1.16.2

 חוזהכל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהניקוד הגבוה ביותר ו/או 

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי 

 לפרסם הזמנה חדשה וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון,ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף 

וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת ו/או עקב שינוי 

 מדיניות/נהלים וכו'.

 לדעתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  1.16.3

שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה ערוכה שאיננה  ו/או בלתי סבירה הצעה הינה המכרזים ועדת

 ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך. , הליךעל פי דרישות מסמכי ה

המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים  1.16.4

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

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

זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף,  הליךנאי היתר או רישיון כנדרש לפי ת

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

 להגשת הצעות. 

אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והכל ייקבע חברת המערכת  /יובהר כי בכל מקרה ענבל 1.16.5

של חברת המערכת ובכפוף להתחייבות תקציבית של פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה -על

 המדינה.
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 הזוכים המציעים מספר 1.17

 ., בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדישני מציעים זוכים עד עם להתקשר ענבל בכוונת 1.17.1

הגבוה  (איכות + מחיר)הניקוד המשוקלל  צבר את אשרהמציע  - מציע זוכה ראשי -

בהתאם כמפורט להלן,  המבוקשים במתן השירותיםיעסוק  . הזוכה הראשיביותר

  .המערכתניהול חברת של לצרכיה 

הגבוה ביותר  (מחיר +איכות )הניקוד המשוקלל  צבר את אשר מציע זוכה משני -

, בהתאם לצרכיה של חברת בפרויקטים נקודתייםיעסוק הראשי,  הזוכה אחרי

 ניהול המערכת.

, כגון: צרכי חברת ניהול נוספיםלגורמים תתייחס גם חלוקת העבודה בין המציעים הזוכים  1.17.2

המערכת, מורכבות העבודה, מאפייניה והיקפה, התמחות ומומחיות ראש הצוות, זמינות 

צוות היועצים וכן ניגודי עניינים קיימים או צפויים שיכול ויהיו לאיזה מהיועצים עם 

 תחומים/לקוחות מסוימים. 

)חבר צוות בכיר וחבר צוות  י צוותראש צוות ושני חברהכולל  צוות יועצים כל מציע יציג 1.17.3

יספקו  ,הסףכמפורט בפרק תנאי אשר מועסקים במציע ו "(צוות יועצים)להלן: " זוטר(

  .מטעם המציע את השירותיםבפועל 

  - היקף המשרה 1.17.4

שעות  6,000 -על כ תהערכת שעות העבודה עבור צוות היועצים עומד :מציע זוכה ראשי

  בשנה.

 002,0עד  1,500 -על כ תעומדעבור צוות היועצים הערכת שעות העבודה  :מציע זוכה משני

 בשנה. שעות

כמו כן שומרת לעצמה את איננה מתחייבת להיקף עבודה/ שעות עבודה.  ענבליובהר כי  1.17.5

וזאת בכפוף לאישור מראש של  דרש לכךיככל שת הזכות להגדיל את מספר היועצים בצוות

 .ועדת המכרזים ובתנאים זהים/מיטיבים לתנאי ההסכם

  אוקטוברב 1יום החל מ חברת ניהול המערכתלהיות זמין לתחילת עבודה מול הזוכה על  1.17.6

2019.  

 ביטול בשל אם, זוכה מציעמפרישת  כתוצאה)אם  הצורך שיעלה ככל, האמור מן לגרוע מבלי 1.17.7

שהשתתף  למציע לפנות הזכות שמורה למזמינה( אחרת סיבה כל בשל או ענבל"י ע יהיהזכ

 עמו להתקשר מנת על וזאת והצעתו לא הוכרזה כזוכה בהליך, , עמד בתנאי הסףבהליך

 אלו במקרים כי יובהר. המציע של להסכמתו בכפוף והכל המבוקשים השירותים למתן

 מבליהמציעים שלא זכו בהליך.  במקום הגבוה ביותר מבין שדורג המציע אל ענבל תפנה

, לעיל כאמור לפעול המכרזים וועדת של התחייבות משום באמור אין, האמור מן לגרוע

 דעתה שיקול פיל והכל הסף בתנאי שעמדו אחרים למציעים לפנותולענבל שמורה הזכות 

 .צרכיה ולפי הבלעדי
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להיעזר לצורך כך ענבל, אשר תהיה רשאית  תתבצע על ידי כהההצעות ובחירת הזו בדיקת 1.17.8

 ביועצים ומומחים חיצוניים.  

  הזוכה המציע מטעם הצוות ראש החלפת 1.18

 שהוצע על ידו במכרז זה. את ראש הצוותלהחליף  לא רשאיככלל, המציע הזוכה  1.18.1

לענבל זוכה, יודיע הזוכה על כך מציע העבודתו אצל ה יסיים את ראש הצוותבמקרה ש 1.18.2

ימשיך במילוי  ראש הצוותתהיה זכאית לדרוש כי  ענבלמיד עם היוודע לו הדבר. 

למען הסר ספק, . התפקידו עד למועד עזיבתו בפועל והזוכה ישתדל להיענות לבקש

 ענבללסיים את עבודתו אצל הזוכה, הצוות  ראשלאחר קבלת הודעה על החלטתו של 

ולזוכה לא תהיה טענה כנגד החלטה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה 

 זו להפסיק את ההתקשרות עמו.

 ראש הצוות"( במקום חדש ראש צוותאחר )להלן: "ראש צוות הזוכה רשאי להציע  1.18.3

החדש ראש הצוות . במקרה כזה, הזוכה יתחייב שהמציע הזוכהשמסיים עבודתו אצל 

 לענבלאותו הוא מחליף. הזוכה יעביר  ראש הצוותיהיה ברמה גבוהה לפחות כרמתו של 

החדש בכל  ראש הצוותאת כל המסמכים והאישורים לצורך הוכחת עמידתו של 

 תהא ענבל. ענבלהתנאים והדרישות שנקבעו בהליך זה וזאת לשביעות רצונה של 

החדש והתאמתו בכל דרך שתמצא לנכון,  ראש הצוותרשאית לבדוק את יכולותיו של 

 בדרישותיה או מתאים לתפקיד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  ולהחליט האם עומד

לא  ראש הצוותהחדש, יתחייב הזוכה כי החלפת  ראש הצוותלאשר את  ענבלהחליטה  1.18.4

 ראש הצוות תפגע בהתחייבויותיו על פי מכרז זה, ויבצע חפיפה מיטבית ומספקת של

 .והזוכה(, על חשבונו ענבלהחדש, בהיקף המקובל על שני הצדדים )

 
  משנה קבלני 1.19

של הליך זה היא בחירת המציעים הזוכים בהתאם ליכולות, לניסיון וכישוריהם של  מטרתו 1.19.1

 .היועצים המוצעים מטעמם

 כי המציע לא יהיה רשאי לעשות שימוש/להיעזר בקבלני משנה לצורך הוכחת עמידה יובהר 1.19.2

ידו בלבד והוא בתנאי הסף ו/או בכל תנאי אחר הקשור במכרז זה. הצעת המציע תוגש על 

 שיוכיח עמידתו האישית בכל התנאים הנדרשים במסגרת המכרז. זה
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 2פרק 

 המבוקשים שירותיםה הגדרת .2

 כללי 2.1

איננה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והשירותים המבוקשים  ענבללמען הסר ספק, מובהר כי  2.1.1

 .יינתנו בהתאם לצרכיה

המציע הזוכה מתחייב לקיים את כל החוקים, התקנות, התקנים והוראות השעה הקשורים  2.1.2

חברת המערכת ענבל ובהגורמים המקצועיים בכל לעבודתו לפי הליך זה, ולשתף פעולה עם 

 לצורך ביצוע השירותים המבוקשים.

 השירותים המבוקשים  2.2

 על מראש אושר אשר, המציע מטעם יועצים צוות באמצעות יינתן , כמפורט להלן,הייעוץ כי יובהר

 יועצים על פיקוח בעבודת ולא והיועצים הצוות ראש של אישית בעבודה מדוברכי  וכן ,ענבל ידי

 .אחרים

מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, השירותים הנדרשים מהמציע הינם כדלקמן מבלי לגרוע 

 :"(המבוקשיםהשירותים " ו/או "השירותיםבמצטבר )להלן: "

מסחרי בכל הנוגע  כלכלי/ שירותי ייעוץ פיננסיים/ מערכתהלחברת ניהול ייתן  מציעה 2.2.1

הנחיות הוראות החוק ול, וזאת בהתאם לחברת ניהול המערכת ה וייסודה שללהקמת

, כפי שיועברו מעת לעת ליועץ או מי מטעמה חברת ניהול המערכתולדרישות המקצועיות של 

או מי  חברת המערכתהפיננסי, ובהתאם לתוכניות העבודה ו/או הנהלים שיקבעו על ידי 

 ולהוראות הסכם ההתקשרות.  מטעמה

 ייעוץ בבניית מכלול הרישום והדיווח החשבונאי והכספי אליו תידרש חברת ניהול המערכת. 2.2.2

ניתוח  הכולל ,מערכתה ניהול חברתעליו תושתת  העסקי מודלהוהפעלת גיבוש ל ווייול ייעוץ 2.2.3

 .במשק החשמל הרלוונטייםהממשקים הספקים והצרכנים, וכן כלל , מאפייני השוק, המוצר

אפשר תחזית עסקית עבור החברה לשנים יווההזדמנויות הסיכונים ישקף את כלל מודל זה 

  .הקרובות

 מימון גופי שילוב לרבותהחברה, ההון של  מבנהוהקמת גיבוש ל הנוגע בכל וליווי ייעוץ 2.2.4

הדיאלוג עם גופים ממשלתיים בינלאומיים  קידום ,ההקמה בהליך ובינלאומיים ישראלים

 . כדומהוחברות בינלאומיות ו

איתנותה חלופות להבטחת  לרבות בחינת, מודל סחר בחשמלגיבוש והפעלת בווי יייעוץ ול 2.2.5

בחינת חלופות לניהול , ואגירה הפעלת מכרזי ביקושים ,מערכתההפיננסית של חברת ניהול 

 וכדומה. מערכתהלתשלומים בחברת ניהול מודל הסליקה 

חברת שירותים המבוקשים להפיננסי המתקבל במסגרת מתן ההמידע כלל  ריכוז ושמירת 2.2.6

, מעקב ובקרהתוצאות הפקת לקחים, הכולל, בין היתר,  מאגר ידע ויצירת ניהול המערכת

 . ענפיות ובין לאומיות וכדומההשוואות 

בין חברת ניהול המערכת  (PPA) רכישת אנרגיההסכמי יצירת  וייעוץ בתהליך הסבת/ליווי  2.2.7

 ., ויישומם בפועללבין היצרנים
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אשר עוברים לחברת ניהול  "חברת חשמל לישראל"קליטת עובדי  פיננסי לתהליךליווי וייעוץ  2.2.8

 .הנלווים לשכר והסדרי פנסיה הנדרשיםסדרי השכר, התנאים מערכת, בדגש על ה

חברת שיוגדרו על ידי בנושאים פיננסיים ככל  וכתיבת ניירות עמדהעבודות מחקר  ביצוע 2.2.9

 .ניהול המערכת

ו/או בדיונים פנימיים במשרדי  מערכתהחברת ניהול השתתפות בדיונים פנימיים של  2.2.10

או בכל פורום אחר לפי /ו גורמים במשק החשמלממשלה ו/או במוסדות רלוונטיים ו/או עם 

  .העניין

ים שיוגדרו בהתאם לנושא לחברת ניהול המערכתמקצועיות הכשרה קיום פגישות וסדנאות  2.2.11

 על ידה.

הנחיה מקצועית, קבלת עזרה מקצועית ועבודה צמודה עם יועצים, אנליסטים ובעלי תפקיד  2.2.12

 נוספים, ככל שיהיו, בכל הנוגע למתן השירותים המבוקשים. 

 חברת המערכתנוסף רלוונטי אחר לביצוע הסכם זה ו/או כל שירות שיידרש על ידי כל שירות  2.2.13

פגישות בכתיבת מכרזים, לתחום הפיננסי לרבות השתתפות בהליכים מסוימים,  הנוגעים

 חברת המערכתצורך בליווי ו/או ייעוץ פיננסי, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של בעלות 

 ובכפוף לצרכיה.

 ההתקשרותמאפייני  2.3

 נוסחע שיבוץ לגבי כל משימת עבודה/ פרויקט באמצעות במהלך תקופת ההתקשרות, יבוצ 2.3.1

"( הזמנת עבודהלהסכם ההתקשרות )להלן: " 1 כנספח ףהמצור מטלה/עבודה הזמנת

הכוללת: הגדרה של נושא הייעוץ הנדרש, לוחות זמנים מפורטים לביצוע והיקף שעות 

 העבודה המקסימאליות.

 הצעת במסגרת להציע רשאי יהיה הזוכה .לענבל החתומה העבודה הזמנת את יעביר הזוכה 2.3.2

 ההחלטה כי יובהר העבודה. הזמנת במסגרת ענבל השהגדיר מזה אחר שעות היקף המחקר,

 המקצועי. הדעת לשיקול בהתאם בלבד ענבל של הוא העבודה היקף על הסופית

 .הספציפית המטלה/עבודה לביצוע וכההז הצעת את ענבל אשרת העבודה, התחלת בטרם 2.3.3

 הצוות חברי הרכב את לשנות לבקש ,הזוכה הצעת על להעיר תרשאי החברה כי לציין, חשוב

 .מטלה/עבודה באותה העבודה שעות היקף את ולשנות העבודה בביצוע חלק שייטלו

, להוסיף אנשי צוות להם מומחיות מקצועית ענבליהיה רשאי, בכפוף לאישור  הזוכה 2.3.4

 רלוונטית, שלא נכללו בהצעתו המקורית, לצורך ביצוע עבודה ספציפית או בתחום השירות.

דרש לכך, וזאת בתאום ישמורה הזכות להרחיב את צוות היועצים ככל שת לענבלכמו כן, 

, בכפוף לאישורה מראש של ועדת המכרזים ובהתאם לתנאים ולתעריפים מראש עם הזוכה

על  לאותו יועץ, תעריף הרלוונטיהזוכה יהיה זכאי ל -נוסף עבור כל יועץבהסכם ) הקבועים

   .ו/או בתנאים מיטיבים עם ענבל ( כפי שקבוע בנספח התמורה ,פי הוותק של היועץ

 ה.לדרישותי בהתאם ביניים דוחות המערכת לניהול לחברה ויוצגו יוגשו העבודה במהלך 2.3.5



                 ""נוסח חדש - 21/2019הליך 
    

 
 

 חברה לביטוח בע"מ לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת באמצעות ענבלמכרז פומבי 
 03-9778100, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778100 

12 

 
 

 לעבודה הרחבות התאמות, שינויים, לערוך הזוכה את להנחות תרשאי המערכת חברת 2.3.6

 הנחיות בעקבות אם כי יובהר ספציפיים. בנושאים דגשים מתן תוך ההצגת ולאופן הנדרשת

 השינויים יבוצעו העבודה, בהזמנת שהוגדר כפי מההיקף העבודה, היקף ישתנה כאמור,

 .ענבל ידי על ,העבודה בהזמנת המחויבים

 קשורה אשר המערכת ניהול חברת דרישת פי על נוספת מטלה או דרישה כל ייבצע הזוכה 2.3.7

 תקציר מצגת, אחר, רלוונטי גורם כל או החברה לצוות העבודה הצגת - כגון השירותים במתן

להשתתף באופן אישי בכל פגישות  יידרש הצוות ראש וכדומה. נתונים הצגת מנהלים,

העבודה שתתקיימנה, לרבות פגישות צוות משנה וישיבות נוספות, למעט בנסיבות מיוחדות 

  .חברת ניהול המערכתהמונעות את השתתפותו ובכפוף לאישור 

 לצרכים בהתאם השירותים מתן מתכונת את ולעדכן להוסיף תרשאי המערכת ניהול חברת 2.3.8

  שירות. בתחום או פיתספצי בעבודה המקצועיים

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מאנשי הצוותתהא הזכות לדרוש החלפה של מי  לענבל 2.3.9

יחליף ויעמיד תחתיו איש מקצוע בעל הסמכה  ראש הצוותהחלפה כאמור,  ענבלדרשה 

  ימי עבודה.עשרה , וזאת תוך ענבלוניסיון, לשביעות רצונה המלא של 

יידרש למתן שירותי הייעוץ בלוח זמנים קצוב. לפיכך, ראש הצוות והיועצים  המציע הזוכה 2.3.10

הפיננסיים הנכללים בצוות יידרשו לרמת זמינות גבוהה ביותר על מנת שניתן יהיה לעמוד 

 בלוח הזמנים כאמור.

 .מערכתהחברת ניהול יצוין כי ישיבות העבודה יתקיימו בעיקרן במשרדי  2.3.11

רשאית להיעזר בכל גורם אחר לצורך ביצוע השירותים המבוקשים, כולם  חברת המערכת 2.3.12

בשיתוף עם  יעבדו צוות הייעוץאו חלקם, לרבות ביועצים אחרים או נוספים, ולבקשתה 

 גורמים אלו, ככל שיידרש.

למנכ"ל חברת ניהול מערכת ו/או  יהיה כפוף צוות הייעוץיובהר כי  - צוות היועציםכפיפות  2.3.13

ו/או לכל גורם אחר שיוסמך כדין על ידי חברת ניהול  של חברת המערכת יםכספהסמנכ"ל 

 :ריתבין ה את הפעולות הבאות חברת המערכת. במסגרת פעולתה זו, תבצע המערכת

 במתן השירותים  צוות היועציםבקרה שוטפת אחר היקפי ההעסקה של  - בקרה ומעקב

  המבוקשים.

 הזכות לתעדף ביצוע שירות מסוים על אחר, חברת המערכת ל - תעדוף שירותים מבוקשים

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

או גורמים שונים ו/או לחברת ייעוץ אחרת, לבקש שירותים בצוות היועצים ליועץ אחר 
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, לרבות נקודתיים מהיועץ הפיננסי )פרויקטאליים/רוחביים/אחר( ועוד. בכלל המקרים

 חברת  המערכת.לשתף פעולה עם  ראש הצוותהמתוארים, על 

חלק ממערך יועצים רב תחומיים של בעלי  המציע הזוכה יהיהמבלי לגרוע מן האמור,  2.3.14

הנדסיים,  תפקידים בשירות המדינה, וכן יועצים נוספים בתחומים המשפטיים, טכניים/

 ביטוח, פיננסי ועוד. ,סטטוטוריים

המציע הזוכה תורה על כך, יעביר  שענבלעם סיום ההתקשרות ובכל מועד שלאחר מכן, וככל  2.3.15

באופן מסודר את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו באופן שעם סיום 

העותק  חברת המערכתכאמור ימצא בידי  לחברת המערכתההתקשרות והעברת החומר 

 לשירותים ו/או להסכם זה. היחידי של המידע והנתונים הנוגעים 
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 הסף תנאי -3 פרק .3

 ,כל התנאים הבאיםב, לפי העניין, צוות היועציםאו ציע בעצמו המהינו עמידת  הליךסף להשתתפות ב תנאי

 : במועד האחרון להגשת הצעות ,במצטבר

 .לעיל, במלואם 2 פרקב השירותים המבוקשים המפורטיםבכל  יכולת והתחייבות המציע לעמוד 3.1

על סמך ניסיונו  לעיל 2בפרק  המפורטיםהשירותים  כלאת  ספקיש ביכולתו לכי  יצהיר המציע

 ועיסוקיו הקודמים. 

ניסיון מוכח  יבעלהינם  ,חברת אם בעלת שליטה במציע או חברת בת בשליטת המציעאו  עהמצי 3.2

 :המפורטים להלןתחומי הליבה  ישהמתוך חמ שלושהב

 .לרבות בניית מערך הרישום והדיווח החשבונאי לחברה, ממשלתית /ציבורית חברה הקמת ליווי .1

 .ש"ח 100,000,000או לפרויקט בהיקף מעל  ממשלתית מודל עסקי לחברה ציבורית/ בניית .2

 ש"ח. 100,000,000או לפרויקט בהיקף מעל  ממשלתית /ציבורית לחברה הון מבנה גיבוש .3

 .פנסיה והסדרי לשכר הנלווים התנאים, השכר הסדרי על בדגש בנושאי כ"א פיננסי וייעוץ ליווי .4

ש"ח,  100,000,000או לפרויקט בהיקף מעל ממשלתית  לחברה ציבורית/מודל מימוני  גיבוש .5

 הסכמי תשלום ליצרנים וכדומה.ו/או  הקמת מנגנון סליקהו/או  ערבויות גיוסהכולל 

 ויחתום על הצהרתו. לחתומים אלהניסיון הרלוונטי היפרט המציע את  א'נספח ב 

חברת בחברת אם בעלת שליטה במציע או או ב ציע, אשר מועסקים במיציג צוות יועצים מוצע המציע 3.3

 - 3.4)תנאי הסף לגביהם מפורטים להלן בסעיפים  ים שלושה אנשי צוותכוללו בת בשליטת המציע

3.5):  

 ראש צוות 

  להלן(. 3.5)כמפורט בסעיף  חבר צוות בכיר וחבר צוות זוטר :חברי צוותשני 

 2א' -ו 1א' תצהירעל  ראש הצוות וחברי צוות הייעוץ, יחתמו בתנאי הסף הכדי להוכיח עמיד

 .מסמכים רלוונטייםיצרפו )בהתאמה( אליו 

 וותק מקצועי של ראש הצוות-השכלה, ניסיון ו 3.4

, בעל תואר בכירשותף ו/או מנהל על ראש הצוות אשר יספק השירותים המבוקשים בפועל, להיות 

המועצה להשכלה גבוהה או  ידי-לראשון לפחות מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר ע

   ;ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ אשר הוכר כמוסד להשכלה גבוהה בישראל

בתחומים  ומוכח ניסיון אישי, על ראש הצוות אשר יספק השירותים בפועל, להיות בעל בנוסף

 הבאים )במצטבר(:

  פיננסיו/או ליווי לפחות במתן שירותי ייעוץ  שנים שבעבעל ניסיון של. 
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  הוביל בניה , ראש הצוות הליךשקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ב השניםעשר במהלך

לפחות אחד כאשר , (מימוניים)הכוללים מודלים  שלושה מודלים עסקייםלכל הפחות  של

 . מהם כולל מימון זר

  מחזור שנתי של  יבעל פרויקטים או חברותהם עבור לעיל שיצוינו העסקיים המודלים

  .כל אחדללפחות  ש"ח 000,000100,

  שסך המאזן של כל לפחות פרויקטיםשני /ותחבר שתיל וגיוסו ת מבנה הוןיבבניניסיון בעל ,

 .ש"ח 100,000,000 הינו לפחות אחת מהן

 וותק מקצועי של חברי צוות הייעוץ-וניסיון  3.5

מלבד ראש הצוות,  שני יועצים לואת השירותים המבוקשים בפועל, יכל והצוות אשר יספקחברי 

 שהינם בעלי ניסיון כמפורט להלן: 

 .פיננסי ו/או ליווי בייעוץלפחות  חמש שנות ניסיוןבעל  - חבר צוות בכיר

 .פיננסיו/או ליווי לפחות בייעוץ  ניסיון שנתייםבעל  - חבר צוות זוטר

 מנהליים למציעתנאי סף  3.6

 .המציע עצמו הוא התאגדות הרשומה כדין בישראל -עוסק מורשה או תאגיד  3.6.1

למציע עצמו קיים רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נשוא  -רישום כדין  3.6.2

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

עצמו להחזיק בכל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק על המציע  -ניהול ספרים כדין  3.6.3

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

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

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

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

מציע עצמו נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ( שה2מוסף"( או שהוא פטור מלנהלם; )

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

 תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה.

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

חוק )להלן: " 1991-סקה שלא כדין והבטחת תנאם הוגנים(, התשנ"אעובדים זרים )איסור הע

"(. המציע חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-"( ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"זעובדים זרים

יצהיר כי הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר 

כי במועד הגשת ההצעה חלפה שנה לפחות  -כאמור מינימום, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות 

 ממועד ההרשעה האחרונה.
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 4 פרק

 ההצעה הגשת אופן .4

 .לעיל 1.14 בסעיף כמפורט המכרזים, לתיבת תוגש ההצעה 4.1

 :ההצעה מבנה 4.2

 .להלן 5 בפרק כמפורט המסמכים כלל את להכיל ההצעה על

 :ההצעה על חתימה 4.3

 בו מקום בכל ורלוונטי( )במידה המציע חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימה יחתום המציע 4.3.1

 מסמכי לרבות מפורש, באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר בכל .התבקש

 על נערך אם ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם יחד שיוגש אחר נייר דף וכל ההצעה

  תיבות. בראשי ציעהמ יחתום המזמינה, ידי

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

 :ההצעה של עותקיםה מספר 4.4

 להגיש יש אותו (ד' )נספח ההתקשרות הסכםה למעט ,מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על

  צילום(. )לא מקוריות בחתימות חתומים יהיו יוגשו אשר העותקים .כדין חתומים עותקים בשני

  בשלמותה. מההצעה למקור נאמן העתק ברשותו להשאיר המציע על

 
 :בהצעה אסורים שינויים 4.5

 והוא נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע 4.5.1

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

 כל ו/או ובנספחיו חוזהה בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל 4.5.2

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

  .הצעהה לפסילת
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 5 פרק

  הצעתו עם יחד להגיש המציע שעל המסמכים פירוט .5

 :כדלקמן הצעתו את יגיש בהליך, להשתתף ומעוניין להלן המפורטים התנאים על העונה מציע
  

   - )הצעת כספית( 1' מס מעטפה 5.1

לקבלת  21/2019מכרז פומבי מס'  " :המעטפה גבי על ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין עלייה

המערכת בע"מ באמצעות ענבל חברה לביטוח  הצעות למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור חברת ניהול

  ".כספית הצעה -1 'מס מעטפה - בע"מ

 מולאו סעיפיו כלו חתום כשהוא ב'( )נספח הכספית הצעתו של אחד העתק המציע יכניס זו מעטפהל

 כנדרש.

 

 - (הליךמסמכי ה) 2' מס מעטפה 5.2

לקבלת  21/2019פומבי מס' מכרז " :המעטפה גבי על ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין יהעל

הצעות למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ באמצעות ענבל חברה לביטוח 

  ".ההליך מסמכי - 2 מס' מעטפה - בע"מ

  .להלן כמפורט ההליך מסמכי של אחד העתק המציע יכניס זו מעטפהל

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

 את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף:

 .מנהליים סף תנאי - 1 חוצץ 5.2.1

מסמך המעיד כי הזוכה הינו ישות יש לצרף  - עוסק מורשה או תאגידאישור  5.2.1.1

כחברה ו/או כעוסק משפטית רשומה כדין בישראל )תעודת התאגדות/ רישום 

 מורשה מכל סוג שהוא(.

האישורים הנדרשים לפי  לצרף את כלעל המציע עצמו  - ניהול ספרים כדיןאישור  5.2.1.2

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

  כמפורט להלן:

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

עצמו מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס 

)להלן ובהתאמה:  1975-הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

( 2"( או שהוא פטור מלנהלם; )חוק מס ערך מוסף; "-" ופקודת מס הכנסה"

מציע עצמו נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שה

שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. על אישור כאמור להיות תקף ועדכני 

 .3נספח ג'  - נכון ליום הגשת ההצעה

וחותמת  מציעשל מורשי החתימה בחתומים בראשי תיבות כשהם מסמכי ההליך  5.2.1.3

 .המציע
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יצורפו כשהם חתומים  המסמכים .באתר ענבלככל שיפורסמו  - ההבהרמכתבי  5.2.1.4

 תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.הבכל עמוד בראשי 

   -2 חוצץ 5.2.2

 .המציע תצהיר - א' נספח 

 .הצוות ראש תצהיר - 1א' נספח

  צוות. חבר כל עבור בנפרד התצהיר את להגיש יש - הייעוץ צוות חברי יתצהיר - 2א' נספח

 ההזמנה למסמכי יצורף כך לשם יד, בכתב ולא מחשב באמצעות התצהירים את למלא יש

 כחלק ולצרפו כדין להחתימו להדפיסו, יש הטופס מילוי לאחר .WORD קובץב א' ינספח

 התצהירים על להצהיר המציע על זה. מנספח פרט כל לשנות אין כי יובהר ההצעה. ממסמכי

 ,1971 - התשל"א חדש(, )נוסח הראיות פקודתל ב' לפרק א' בסימן כמשמעותם הבאים

  חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים וכן מלאה בחתימה תצהיר כל בסוף לחתום

 קורות - נדרשים יםכמסמ לצירוף הספציפית לדרישה לב לשים יש : 2א' + 1א' יםנספח

 כןו ,נדרש באם מילוליה פירוטל לב לשים יש הנספח במסגרת .השכלה ותעודות חיים

 הרלוונטיים. במקומות הצוות וחברי הצוות ראש וחתימות להצהרות

 להזמנה ג' נספחי -3 חוצץ 5.2.3

 התצהיר את להגיש יש -ניגוד עניינים ל חששהתחייבות לשמירת סודיות ולמניעת  - 1נספח ג'

 צוות. חבר כל עבור בנפרד

)המשרד,  המציע ידי-על חתםתהתחייבות זו  - העדר ניגוד ענייניםהתחייבות ל 2נספח ג'

 .הצוות מחברי אחד כלבאמצעות מורשי החתימה מטעמו וכן ראש הצוות ו

 התקשרות סכםה - 4 חוצץ 5.2.4

 .(נספחיו על ההתקשרות )הסכם 'ד נספח גשתה

ידו -על חתומים תקיםהע בשני( סכם התקשרות)ה' להזמנה ד נספחהמציע להגיש את  על

. על המציע לחתום על הנספחים בראשי תיבות שם הנדרשים במקומות מלאה בחתימה, כדין

 וזאת להבעת הסכמתו לנוסח האמור בהם. 
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  - 3מעטפה מס'  5.3

לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור חברת  21/2019מכרז פומבי מס'  " המציע יציין יהעל

  ".ניהול המערכת בע"מ באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ

 סימני כל חסרת המעטפה אשרכ ויגיש 2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה

  .המציע זהות על המעידים חיצוניים זיהוי

 לתיבת ההצעה תהגש אישור העתק כי לוודא המציע באחריות המכרזים, לתיבת ההצעה הגשת במעמד

  .3 מס' למעטפה ישודך (ורוד טופס) המכרזים

 אין כי מובהר לכך בהתאם .ההליך מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 ,הכספית ההצעה טופס של צילומים או העתקים לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 2 'מס במעטפה לכלול

 .הסף על ההצעה תפסל אחרת ה,ממנ חלק כל או

 
דרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים ל הזכות לענבל: כללית הערה

תו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים יו, לרבות בקשר לכישוריו, מקצועליךלמצגים שניתנו בהתאם לה

פי החוזה, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של -העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על

ד המציע יעמי (.כנדרש ותשאולים ראיונות קיוםאו /ו החברה)לרבות ביקור באתר תנאי ההשתתפות 

 לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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  6 פרק

  ההזוכ הההצע לבחירת ומשקולות מידה מותא    .6

 : פי השלבים הבאים-בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על

 עמידה בתנאי סף - 1שלב  6.1

ההצעות, ותיבדק עמידת  הגשתבשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון ל

)כאמור לעיל( " 2' מס מעטפהזו, תפתח " במסגרתהמציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. 

 הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.  רקשל כל מציע. 

  .(ודותנק 80 -סך הניקוד עבור שלב זה) המציע איכותבדיקת  - 2שלב  6.2

בטבלה מטה.  פי הקריטריונים והניקוד המקסימאלי בהתאם למפורט-תיבדק על הערכת איכות ההצעה

 .תצהיר ראש הצוות - 1לטבלה יינתן בהתאם למענה המציע על נספח א' 6, 4, 3, 1הניקוד בגין סעיפים 

 .י צוות הייעוץתצהיר -2 יינתן בהתאם למענה המציע על נספח א' לטבלה 5 -ו 2הניקוד בגין סעיפים 

 ניקוד המידהאמת  מס'

 מקסימלי

 :פיננסיאו ליווי /ו עוץבמתן שירותי ייהצוות  ראשמקצועי של  ותקו 1

 7 - 10  ותנקוד 2 -שנים  

 11 - 15  נקודות 4 -שנים 

  נקודות 7 -שנים  16מעל 

 בליווי ניסיוןאו /ו פנסיה /שכר /אדם כחבהסדרי  לניסיוןנקודות  2של  יתרון

  .ציבורית /ממשלתית חברה הקמת

9 

 :פיננסיו/או ליווי במתן שירותי ייעוץ וותק מקצועי של חברי צוות הייעוץ  2

 )ותנקוד 2 - מעל חמש שנים )עבור חבר צוות בכיר  

 )ותנקוד 2 - מעל שנתיים )עבור חבר צוות זוטר 

אדם/ שכר/ פנסיה ו/או ניסיון בליווי  כחבהסדרי  לניסיוןנקודות  2של  יתרון

  .הקמת חברה ממשלתית/ ציבורית

6 

)כולל  ראש הצוות בבניית מודל עסקי להם ייעץ הפרויקטו/או  החברהגודל  3

  :מודל מימוני(

ור פרויקטים שהמחז חברות/עבור של ראש הצוות ניסיון בייעוץ יילקח בחשבון 

 בהיקפים הבאים:    הכספי השנתי שלהם

 300 חברות/ פרויקטים בשלושבמצטבר  ש"ח מיליון 600 - ש"ח מיליון 

 .נקודות 2 -לכל היותר 

 1  חברות/ פרויקטיםמיליארד ש"ח במצטבר בשלוש  2 -מיליארד ש"ח 

 .נקודות 4 -לכל היותר 

8 
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 ניקוד המידהאמת  מס'

 מקסימלי

  לכל היותר  חברות/ פרויקטיםמיליארד ש"ח במצטבר בארבע  2מעל- 

 .נקודות 6

חשמל בפרט, בארץ או הלניסיון בחברות מתחום האנרגיה, ונקודות  2של  יתרון

 בעולם.

 : וגיוסו ניסיון ראש הצוות בבניית מבנה הון 4

  :סך המאזן שלהןמס' חברות/ פרויקטים להן ניתן הייעוץ, וכן בחשבון  ויילקח

 2 - 3 4 - ש"חעד מיליארד שסך המאזן הכולל שלהן  חברות/ פרויקטים 

 נקודות

 4  /מיליארד מעל ומעלה שסך המאזן הכולל שלהן  פרויקטיםחברות

 .נקודות 8 - ומעלה  ש"ח

8 

 :בבניית מודלים עסקיים / מבנה הון  ניסיון מקצועי של חברי צוות הייעוץ 5

 לכל יועץ נקודה 1 - פרויקטים /שלוש חברות-שתיים 

 לכל יועץנקודות  2 -ומעלה חברות/ פרויקטים  ארבע 

חשמל בפרט, בארץ או האנרגיה והנקודות לניסיון בחברות מתחום  2יתרון של 

 בעולם.

6 

 על המציע ועל ראש צוות הייעוץ חוות דעת 6

 1ידי המציע בנספח א'-ענבל רשאית לפנות לכל אחד מאנשי הקשר שצוינו על

)תצהיר ראש הצוות(, לצורך קבלת חוות דעת אודות המציע וראש הצוות, ותקנה 

  .שתי חוות דעתפי בדיקה של -למציע ניקוד על

 ניסיון בסיס על את הרכיב הזה לנקדשמורה הזכות  לענבלעל אף האמור לעיל, 

עם המציע, גם אם המציע לא ציין בהצעתו פרויקט/עבודה  (ענבל )שלה של קודם

 שבוצעה עבור ענבל. 

8 

 נקודות 45ניקוד מקסימלי לטבלה זו: 

 

 .נקודות 03 -הציון המינימאלי על מנת לעבור לשלב הריאיון האישי : ציון סף

 הריאיון האישי.הנקודות האפשריות, יעבור לשלב  45נקודות מתוך  30רק מציע אשר יצבור 

שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ציון הסף האמור כלפי מטה במקרה בו  ענבלמבלי לגרוע מן האמור, 

כמו כן למזמינה תהא הזכות  מספר המציעים שעלה לשלב הראיונות נמוך מדי לפי שיקול דעתה וצרכיה.

בתנאי הסף ונוקדו בשלב לבטל את ציון הסף לשלב הראיון האישי, ולקבוע כי כל המציעים שעמדו 

 . חברת ניהול המערכת כל בהתאם לשיקול דעתה וצרכיוהיוזמנו לראיון אישי,  -האיכותי 
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 .נקודות 35 עד -ריאיון אישי 

הצוות המוצע )ראש הצוות ושני ניסיון המציע וכללית מהניקוד בראיון האישי יינתן על בסיס התרשמות 

על פי הקריטריונים הבאים: הפגנת ידע ומקצועיות בתחום השירותים המבוקשים,  חברי הצוות(

חברת ניהול לספק את השירותים המבוקשים באופן המותאם לצרכי ה צוות היועציםהתרשמות מיכולת 

ראש הצוות , התרשמות מפרויקטים שהציג צים, התרשמות מהזמינות והמוטיבציה של היועהמערכת

 ומצוות היועצים. עץ המוצע והתרשמות כללית מהיו

, המערכת ניהול חברת להקמתמתודולוגיה  אב/ תוכניתהציג ל יידרש המציעבמסגרת הראיון האישי 

 .התייחסות לשירותים הנדרשים כפי שפורטו לעילהכוללת 

 :חלוקת הניקוד בריאיון האישי

 .נקודות לכל היותר 15 ניקוד ראש הצוות

 .נקודות לכל היותר )עבור שני היועצים( 10 יעוץיניקוד חברי צוות ה

 .נקודות לכל היותר 10 הצגת מתודולוגיה להקמת חברת ניהול המערכת

 

  .האישי שיקבע למציע ריאיוןאישית בעל ראש הצוות ושני היועצים בצוות המוצע להשתתף חובה 

 

  :איכותה ניקוד לבחינת המשקולות סיכום

 ניקוד רכיב

 נקודות 35עד  ניסיון מקצועיבדיקת 

 נקודות 10עד  חוות דעת על ראש הצוות

 נקודות 35עד  ריאיון אישי

 נקודות 80 - לבדיקת איכות המציעסה"כ ניקוד מקסימלי 

 

  .נקודות האיכות 08מתוך  נקודות 60 :צעת המחירשלב הללמעבר  ציון סף

ציון הסף האיכותי, בהתאם ענבל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

 דעתה. לשיקול

 

  (. נקודות 20 -סך הניקוד עבור שלב זה) המחיר דירוג - 3 שלב 6.3

, של המציעים אשר לעיל 5.1כאמור בסעיף )הצעת כספית(  - 1' מס מעטפההמזמינה את  בשלב זה תפתח

  הנדרש. הצעותיהם עברו את ציון הסף האיכותי
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תעריף לשעת עבודה של ראש הצוות המוצע. התחרות  -  בלבד במחיר אחדהמציעים נדרשים לנקוב 

 הכספית תהא רק על רכיב כספי זה. 

 עבור שעת עבודה של ראש הצוות הצעת המחיר המקסימאליתבהתאם לאמור בנספח ב' )הצעה כספית(, 

 ייפסלו ולא יידונו.  -זה ממחיר מקסימאליהצעות החורגות  ,בלבד"ח ש 320היא 

 המחיר להצעת קבוע מראש ביחס הינםעבודה של היועצים הנוספים  לשעת יםהתעריפמובהר בזאת כי 

ולכן אין צורך להציע בגינם מחיר כלשהו והם אינם נכללים בתחרות  הצוות ראש שעת עבודה של עבור

  .הכספית

 

 : המחיר להצעת ציון מתן

 בהתאם לפירוט כדלקמן: נקודות 20של להצעת המחיר יינתן משקל 

שאר נקודות ו 20יקבל  של ראש הצוות המוצע לשעת עבודה ביותר נמוכהצעת המחיר הההמציע בעל 

 נוקדו ביחס אליו בהתאם לנוסחה כדלקמן:המציעים י

ראש הצוות  ת עבודה שלהצעת המחיר לשע - ב'בהתאם למפורט בנספח  הצעת המחיר של המציע

  Zi= כמפורט בנספח ב'

  Zmin=  ביותר נמוכההצעת המחיר ה

Zmin/Zi X 20   =   הניקוד הכספי של המציע 

 

 : הניקוד של מרכיב האיכות בתוספת הניקוד של מרכיב העלות. ציון סופי של המציע

מציע שהצעתו תקבל את הציון הסופי המשוקלל )איכות + מחיר( הגבוה ביותר, יוכרז  :מציע זוכה ראשי

  בכפוף לאמור במסמכי ההליך. ראשימציע זוכה כ

מציע אשר צבר את הניקוד המשוקלל )איכות  :)בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל( מציע זוכה משני

 בכפוף לאמור במסמכי ההליך.+ מחיר( הגבוה ביותר אחרי הזוכה הראשי 
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 7 פרק

 כללי        .7

 ההצעה הגשת 7.1

 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציעש משמעה ההצעה הגשת 7.1.1

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

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

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

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

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול תהיינה אם הליךל וההבהרות נספחיו על

 שנקבע האחרון מהמועד ימים 120 במשך בתוקפה תעמוד ,היותצרופ כל על ,שהוגשה הצעה 7.1.3

 .ענבל "יע המועד להארכת בכפוף נוספים ימים 90 או/ו ,ההצעות להגשת

 המציע .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים ,הנתונים כל כי מתחייב המציע 7.1.4

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

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים

 ההצעות בחינת דרך 7.2

 : 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)

 כל לפסול רשאית המזמינה. הסף בתנאי תעומד הההצע 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 הינו שגוי, ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו

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

לעיל וניקוד  6המפורטות בפרק  המידה לאמות בהתאם הסף בתנאי שעמדו ההצעות

 .ההצעות בחלק האיכותי

  רק הצעות -שלב בדיקת מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( מעבר של ציון הסף ל 'דשלב 

יעברו לשלב הבא של פתיחת  נקודות האיכות 80מתוך  נקודות 60של שידורגו בציון 

 הצעות המחיר.

המחיר וניקוד ההצעות כמפורט פתיחת מעטפות  -ניקוד ההצעות על פי החלק של העלות  ה'שלב 

  להזמנה. 6פרק  -בפרק אמות המידה 

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

  עים זוכים.מצי בחירת 'ז שלב
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 וכןההליך  תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות ' ח שלב

 חדשספק  פתיחת ופרטי הנדרשים האישורים לשליחת יםהזוכ יםמהמציע דרישה

 . במערכת

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 7.3

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

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

 כלשהי. אחרת למטרה

 ההליך תוצאות על הודעה 7.4

 בכתובת או/ו ,תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

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

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

 את לחייב כדי היהזכי הודעת במשלוח אין כי בזאת מובהר זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל או/ו בכתב

 כל והמצאת ההסכם על המזמינה חתימת זה ובכלל ההתקשרות הושלמה לא עוד כל ,המזמינה

  הנדרשים. המסמכים

  עיון זכות 7.5

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע 7.5.1

 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

 .אחר כדין דורש כל או זכו שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר רשאית

 בענבל המכרזים וועדת במבחן יעמוד ,דרישה בעת ,המסומנים החלקים חשיפת כי בזאת מודגש

 בהצעתו לעיין דרישה על המציע את לידע מתחייבת ענבל .הבלעדי דעתה קוליבש מצוי והינו

 .המכרזים וועדת החלטת ועל

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

 .ככאלה אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת מלדרוש

 בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים עדתוו של מסמכותה לגרוע האמור מן אין כי מובהר

  .המלא דעתה שיקול לפי וזאת ,ההצעה של חלקים גילוי

 ענבלו דין פי-לע דורש לכל תינתן זכתה לא שהצעתו מציע ידי על הזוכה בהצעה העיון זכות 7.5.3

 הצעות/בהצעה מהעיון כתוצאה שיהיו ההוצאות עבור סביר תשלום לדרוש רשאית

  .זוכות/הזוכה

 ההתקשרות חוזה של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.6

 הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 7.6.1

 הנדרשים האישורים את לענבל לשלוח המציע על .במערכת חדש ספק פתיחת פרטי טופסו

 .פרטיו כל על מלא האמור והטופס
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 מורשי באמצעות חוזהה על המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף חוזהה כניסת כי יובהר 7.6.2

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

 המציע התחייבויותב מיוחדים דגשים     .8

 המציע עובדי   8.1

 .הצוות וחברי הצוות ראש באמצעות ,ובעצמ המבוקשים השירותים כל את לתת מתחייב המציע 8.1.1

 יהיה המציע מטעם הצוות ראש .בלבד המציע על מוטלת השירותים קבלתל הכוללת האחריות

 המבוקשים. השירותים מתן על המציע מטעם האחראי הגורם

 .דין כל והוראות הנזיקין ,העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע 8.1.2

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

אלא אם הנזק נגרם בשל מעשה ו/או מחדל שנגרם בידי ענבל ו/או מי  זה. חוזה למטרות ידו

 על אותה יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות לשאת ענבל תחויב האמור אף על אם .מטעמה

  ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת   8.2

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

 ביועץ שינוי כל ו/או הייעוץ צוותל ו/או ליועץ הנוגע פרט כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי לרבות המבוקשים השירותים מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות

 שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר זו. הזמנה במסגרת

 המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת

  .מהמציע

 זכויות הסבת איסור 8.3

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

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

 עניינים ניגוד והעדר  סודיות שמירת 8.4

. ועקב מתן השירותים המבוקשים זה הליך ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב יועץה

 מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל מציעה ימסור לא חברת המערכת /ענבל מהנהלת הרשאה ללא

 היועצים .1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118, לעניין זה יחולו על המציע הוראות סעיפים לקבלה

ץ כתנאי לשיבו םיד-על מובהתאם לאמור בהתחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים אשר יחת ויפעל

 לפרויקט מסוים.

   ביטוח 8.5

המציע מתחייב כי באם יזכה בהליך יהא לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו 

  .10הסכם ההתקשרות בסעיף  -' דבנספח בהתאם למפורט 

 . 10סעיף  -' דעל המציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי הינו עומד בדרישות הביטוח המפורטות בנספח 

ענבל המציע הזוכה מתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת 

 כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים. לענבלולהציגם  בע"מ חברה לביטוח
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 9 פרק

 כלליים תנאים             .9

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת 9.1

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

 שהוא. ואופן צורה

  המערכת ניהול חברת ליווי 9.2

  מטעמו. מי ו/או המערכת ניהול חברת נציג ע"י הילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלימ

 ענבל זכויות הסבת 9.3

 לכל ההתקשרות הסכם פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות או/ו להסב או/ו להעביר זכאית תהיה ענבל

 ובתנאי הזוכה המציע הסכמת וללא עת בכל וזאת המערכת, ניהול לחברת לרבות בנעליה, יבוא אשר גוף

 ענבל זכויות כל .בכתב כך על לו תודיעש ולאחר ההתקשרות הסכם פי-על הזוכה מזכויות יגרע לא שהדבר

 מנת-על בידה העולה ככל תפעל ענבל זה. לעניין טענה כל זוכהל תהיה ולא למוסב יועברו החוזה פי-על

 .החוזה ע"פ התחייבויותיה את עצמו על יקבל שהמוסב

 בלעדיות העדר 9.4

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא חוזהה על וחתימה ההליך במסגרת הזוכה המציע הצעת קבלת

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

 .אחרים דומים שירותים או ההליך נשוא השירותים

 והוראות דינים שמירת 9.5

 ,שהיא סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

 .דין פי על הזוכה התחייבות את ענבל לדעת תואמת אינה בכללותה ההצעה

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 9.6

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

 .בהליך שיוגשו מההצעות איזה או ביותר

 השיפוט סמכות 9.7

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

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה

 
 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 כללי תצהיריםנספח  -' להזמנה אספח נ

ולא בכתב יד. לאחר מילוי  באמצעות מחשביש למלא ( 2, א'1)נספחים א, א'זה נספח תצהירים : הערה כללית

 הטופס יש להדפיסו, להחתימו כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה. 

 

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 לביטוח בע"מענבל חברה פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ באמצעות ייעוץ הצעה למתן שירותי הנדון: 
 

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

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

 

למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ הנני חותם/מת על תצהיר זה בתמיכה להליך 

 (."ההליך"להלן: ) 21/2019הליך מס'  , בע"מ לביטוח חברהבאמצעות ענבל 

 

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

 

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

למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ  21/2019להצעה שהוגשה במסגרת הליך מס' 

 מ.בע" לביטוח חברהבאמצעות ענבל 

 

אני מודע לרמה  .ת הצעות, הם מוכרים לי ומובנים לי היטבהנני מצהיר כי יש בידי את כל מסמכי ההזמנה לקבל

במסגרת שירותי ייעוץ נשוא פנייה זו, ואפעל  המערכתניהול חברת הגבוהה של יחסי האמון הנדרשים ממני כלפי 

להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל שלב משלבי ההתקשרות עם ענבל ו/או 

ולאחריה, לרבות העדר ניגוע עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, שמירה על סודיות המידע  חברת המערכת

 שיובא לידיעתי במהלך מתן השירותים ומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת ההתקשרות עם המדינה. 

 

 הצעתי זו נעשית לאחר ששקלתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה.

 

 :ים/המציע פרטי .1

  ________________ :המציע שם 1.1

 ______________ :המציע כתובת 1.2

 ומספר: _______________  רחוב
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 :______________________ עיר

 :____________________   מיקוד

 .ד.______________________ת

     ______________ :פקס     ________________ :המציע של טלפון 1.3

 ________________   תפקיד: ________________  :מציעב הקשר איש שם 1.4

 ________________ במציע: הקשר איש של נייד טלפון מס' 1.5

 לתשומת             _______________________________  במציע: הקשר איש מול להתכתבויות דוא"ל 1.6

 השירותים ולמתן להליך הנוגע בכל והודעות עדכונים יישלחו בלבד זו דוא"ל לכתובת, לבכם

 .המבוקשים

 החתימה של המציע מורשי .2

 הינם: הליךב תלעניין השתתפוהחתימה במציע  מורשי

 

  

 :את השירותים המבוקשים בפועל מטעם המציע ופרטי חברי הצוות המוצע אשר יספק .3

 

 

  המבוקשים השירותים מתן .4

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד החתימה מורשה שם

    

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד החתימה מורשה שם

    

 דוא"ל נייד טלפון ת.ז. מס' המוצע היועץ שם 

     :הצוות ראש

     :בכיר צוות חבר

     :זוטר צוות חבר
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 מצטבר באופן ההזמנה למסמכי 2 בפרק כהגדרתם המבוקשים השירותים כל את ספקל ביכולתי כי מצהיר הנני

 רשאי אהיה לא גבוהה, זמינות לרמת אדרש המערכת ניהול חברת עם ההתקשרות תקופת בכל כי לי ידוע ,ומלא

                                                                .ימטעמ באחר להסתייע או/ו המבוקשים השירותים ביצוע לצורך באחר עצמי להחליף

 סףהתנאי ב המציעעמידת תצהיר  .5

 לעיל, במלואם. 2השירותים המבוקשים בפרק  כלהנני מצהיר כי ביכולתי לספק את  5.1

מתוך  שלושהבעל ניסיון מוכח ב חברת אם בעלת שליטה במציע או חברת בת בשליטת המציעהמציע או  5.2

 :ולפרט בכתב על הניסיון יש לסמן -חמישה תחומי הליבה שלהלן 

  .לרבות בניית מערך הרישום והדיווח החשבונאי לחברה ,משלתיתמ /יבוריתצ ברהח קמתה יוויל 

 ש"ח. 100,000,000ו לפרויקט בהיקף מעל א משלתיתמ מודל עסקי לחברה ציבורית/ נייתב 

 ש"ח. 100,000,000ו לפרויקט בהיקף מעל א משלתיתמ /יבוריתצ חברהל וןה בנהמ יבושג 

 .פנסיה הסדריו שכרל נלוויםה נאיםת ,שכרה סדריה לע דגשב ח אדםכנושאי ב יננסיפ ייעוץו יוויל 

ש"ח, הכולל  100,000,000ו לפרויקט בהיקף מעל אמשלתית מ חברה ציבורית/למודל מימוני  יבושג 

 גיוס ערבויות ו/או הקמת מנגנון סליקה ו/או הסכמי תשלום ליצרנים וכדומה.

 :פירוט הניסיון המוכח בתחומי הליבה המסומנים לעיל

החברה  הפרויקט/ 

 לה ניתן השירות

תקופת ביצוע 

 הפרויקט

שמות אנשי קשר 

 בחברה

יש לפרט במספר 

מה נכלל  -שורות

 בשירות זה

 חברה הקמת ליווי

, ממשלתית /ציבורית

לרבות בניית מערך 

הרישום והדיווח 

 החשבונאי לחברה 

 

    

מודל עסקי  בניית

 לחברה ציבורית/

או  ממשלתית

לפרויקט בהיקף מעל 

 ש"ח 100,000,000

    

 הון מבנה גיבוש

 /ציבורית לחברה

או  ממשלתית

לפרויקט בהיקף מעל 

 ש"ח 100,000,000

 

    

 פיננסי וייעוץ ליווי

 בדגש בנושאי כח אדם
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, השכר הסדרי על

 לשכר הנלווים תנאים

 פנסיה והסדרי

 

מודל מימוני  גיבוש

לחברה ציבורית/ 

או ממשלתית 

לפרויקט בהיקף מעל 

ש"ח,  100,000,000

הכולל גיוס ערבויות 

ו/או הקמת מנגנון 

סליקה ו/או הסכמי 

תשלום ליצרנים 

 וכדומה

 

    

 

 כללי תצהיר .6

קראתי את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו  וכינספחיה  עלהנני מצהיר כי קראתי את תנאי הזמנה זו  6.1

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

 השירותים מתןאת מהות  נתי, הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניידי משמעה כי  עלהגשת ההצעה  6.2

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

ו/או לא  תינה כי לא ידעלי כל טע איןאת כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תיהאפשרי, בדק

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

הזמנה ובהסכם במצטבר )ולא באופן חלקי(. בביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים  6.3

 בזמינות, המבוקשים השירותים את לתת הנדרשים והכישורים הניסיון, הידע לי יש כי מצהיר הנני

 . המבוקשים השירותים של ולמורכבותם למהותם לב בשים, חברת ניהול המערכת כלפי גבוהה

בכל פגישות העבודה שתתקיימנה, לרבות פגישות צוותי  אישי באופןהנני מצהיר כי ראש הצוות ישתתף  6.4

רת ניהול חבמשנה וישיבות נוספות, למעט בנסיבות מיוחדות המונעות את השתתפותו ובכפוף לאישור 

  .המערכת

, לרבות הסכם ההתקשרות העל נספחי זמנהמהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע 6.5

 והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

באופן  משקפים הינםמתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי  הנני 6.6

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

 .לאלתר
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 זה בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרולי כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ידוע 6.7

ן בהם או להשתמש בהם למטרה רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיי איני וכי

 אחרת כלשהי.

מהמועד האחרון הקבוע  מיםי 120הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך הלי כי  ידוע 6.8

 מראשנוספים, אם חברת ענבל ביקשה את הארכת המועד מהמציע  ימים 120להגשת ההצעות, או 

 ובכתב.

 בהסכם כמפורט נדרשיםכלל הביטוחים ה את אקיים זוכה כמציע ואבחר במידה כי: הנני מתחייב ביטוח 6.9

 , במידת הצורך.ות/המוארכת ההתקשרותות /ותקופת ההתקשרות תקופת כל למשך ההתקשרות,

 זכות עיון .7

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד על המציע לציין  הליךל 7.5בסעיף לאמור  בהתאם

יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה המציע מובהר בזאת, כי  מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

 . הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה

 :מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו

 נימוק מס' הסעיף בהצעה מס'

   

   

   

 

 פי המבנה המפורט לעיל.-עלניתן להוסיף שורות נוספות 

 בתחום העסקת עובדיםחובות חקוקות  לקיום התחייבות .8

 השירותים ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי סכם,הה תקופת בכל לקיים מתחייב הנני

 החוק הוראות אחר זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר המסגרת, ובהסכם זה בהליך כמפורט המבוקשים

 לרבות לעת, מעת שישונו וכפי המסגרת הסכם חתימת בעת שהם כפי עובדים, בהעסקת הקשורים והפסיקה

  המוארכת. ההתקשרות בתקופת לרבות ההתקשרות בתקופת קושיחוק חדשים חוקים

 

  עניינים ניגודל מניעת חששו סודיותשמירה על התחייבות ל .9

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  10.1

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

ו/או  כתו/או חברת ניהול המער המזמינהשל ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי 

ם אני עלול להימצא בניגוד העל כל נתון או מצב שבשל מידיהמדינה. אני מתחייב להודיע באופן 
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ו/או עם  ענבלעניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם 

 מדינה. ה

תהא הזכות  לענבלי כי . בכפוף לאמור, ידוע לענבלההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים תיבחן על ידי  10.2

 להכריע בנוגע להמשך ההתקשרות עמי בכפוף לבחינת ניגוד העניינים, אם וכאשר יועלה לדיון. 

לי כי בדברים האמורים לעיל אין בכדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש  ידוע 10.3

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

 במצב של ניגוד עניינים. 

לאחר מתן כשנתיים עניינים גם בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד  10.4

השירותים נושא פנייה זו, לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים, 

המדינה ושעלולים ו/או  חברת ניהול המערכתבמישרין או בעקיפין, לשירותים שבהם אלווה את 

אמור. ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כ

, זמינהשל ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, גם לאחר תקופת ההתקשרות, נתונה למ

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

ו/או כל גורם  מדינההמ ו/או מחברת ניהול המערכת ו/או מענבל ילי שכל מידע שיתקבל אצל ידוע 10.5

כי פורסם ברבים  הוכחיהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי שאחר בקשר עם מתן השירותים 

והיה ידוע לכל ו/או מידע שהיה ידוע למציע טרם התקשרותו בהסכם זה ו/או מידע אשר המציע נדרש 

 לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת וכל"פ צו של רשות מוסמכת, עלגלותו ע"פ על פי כל דין ו/או 

 .ובכתב מראש

מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לענבל  הנני 10.6

, שיגיעו ו/או עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים  המדינהו/או  לחברת ניהול המערכתו/או 

ו/או מצדדים שלישיים בקשר להסכם זה ו/או למתן  מחברת ניהול המערכתהגיעו אלי מענבל ו/או 

או  "המידע"סודות מקצועיים כאמור לעיל )יכונו להלן ביחד:  ולרבותהשירותים המבוקשים על פיו, 

( ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך לאדם שלא הוסמך לכך על ידי "מידע"

 רבה ומיוחדת בשמירה על סודיות המידע.  חשיבותנה לי כי יש ידועענבל מראש ובכתב בכל עת. 

, ענבל ידי על ויקבע במידה כי בזאת מוסכם, ישל התחייבויותיישהדבר יהווה הצדקה להפרת  מבלי 10.7

 מהוראות מי את הפרתי 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

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

 .לעיל האמור המוסכם הפיצוי לתשלום

על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק  התחייבויותיישאי מילוי  ימצהיר שידוע ל הנני 10.8

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

כדי  ינקוט בכל אמצעי מתאים שיש ברשותאעל פי הסכם זה ועל פי כל דין  ימבלי לגרוע מאחריות 10.9

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

ציית אכן  כמולא התירה לו זאת בכתב ומראש.  חברת ניהול המערכתענבל ו/או עיון בהם מכל אדם ש

בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים  והמדינה חברת ניהול המערכתענבל ו/או לכל דרישה סבירה של 
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 לענבלודיע על כך א. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל ילאלה שננקטו על יד

 מיד עם אירועה.

 ותקופותלסודיות כאמור תחול הן במשך כל תקופת הסכם  ילמען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבות 10.10

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

 .להסכם בהתאם כאלו יאושרוו

 בעלות על מידע .10

, חישובים, נתונים, בדיקות, צילומים מודליםהמסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת,  כל 10.1

ו/או מי מטעמו  המציעכנו ע״י הו, שזהוכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם 

או  המדינה ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן שירותי הייעוץו/או  חברת ניהול המערכתענבל ו/או  עבור

ו/או בדרך אחרת, בכל  ו/או כל גורם אחר חברת ניהול המערכתו/או  מענבל המציעמסמכים שקיבל 

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

ו/או  ןת להשתמש במידע בעצמוה רשאינתהי אשר, המערכתחברת ניהול ו/או  ענבלוקניינה של 

לפי  ות, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומביהמזמינה באמצעות כל צד ג׳ שתבחר

מיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת  ענבלמתחייב למסור ל המציעשיקול דעתה. 

בפורמט אלקטרוני ״פתוח״/לא  לחברת ניהול המערכת המציע, יעביר . מבלי לגרוע מכלליות האמורענבל

את כלל המסמכים הנוגעים לייעוץ, , חברת ניהול המערכתמוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר 

 חוזים וכיו״ב.מצגות, מודלים חוות דעת,  לרבות תוצרי הייעוץ,

פרסם, או יעשה אוהמידע בסודיות, ולא  ובודתשמור את תוצאות עא ימתחייב כי אני ו/או מי מטעמ הנני 10.2

 .חברת ניהול המערכתשימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של 

 .המבוקשים השירותים ביצוע עקב שהתקבללשמירה על סודיות המידע  מחמיריםנקוט אמצעים א 10.3

 קודמות הרשעות העדר בדברהמציע  תצהיר .11

 עבירה בגין או, המדינה בטחון כנגד עבירה בגין בעבר נחקרתי או הורשעתי לא כי בזאת מצהיר הריני 11.1

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

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

 -עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א

1981. 

 אודותיי קיים שיהיהאו /ו הקיים המידע כל למסירת מראש הסכמתי בזאתת /נותן אני, וכך הואיל 11.2

 .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 כאמור  כמו 11.3

חברת ניהול  עם ההתקשרות תקופת כל ובמשך הצעתי הגשת מיוםתקפה לעיל. הסכמה זו תהא 

 .המערכת

  תצהיר אי תאום מכרזים .12

 _____________ מצהיר בזאת כי:  .ז.אני הח"מ______________________________ מס ת



                 ""נוסח חדש - 21/2019הליך 
    

 
 

 חברה לביטוח בע"מ לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת באמצעות ענבלמכרז פומבי 
 03-9778100, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778100 

36 

 
 

על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי  ההצעה זו הוחלט  

 .אחר

בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל  ההצעה זו לא הוצג  

 .להציע הצעות במכרז זה

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

 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 Vמן יש לס

 לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  אני 

 אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

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

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 :החתום על באתי ולראיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור

 

____________________ 

 

__________________ 

 מורשיוחתימת  שם תאריך               

 מציעשל ה החתימה
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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                            

 

 הרשעה בפסק דין חלוט -פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -תצהיר מציע על .13

 :)יש לסמן את האפשרות המתאימה( כי בזאת מצהיר הנני

 :הלןל, 1976-ו"תשלה ,יבורייםצ ופיםג סקאותע חוקל 'ב2 סעיףב הגדרתוכ) התקשרותה מועדל דע 

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

 העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה - זה לעניין עבירה) עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק

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

 (.31.10.2002 יום לאחר שנעברה

 :או

 לוטח יןד פסקב ורשעוה (חוקל 'ב2 סעיףב הגדרתוכ) ליהםא יקהז בעלו מציעה עובדימ א"כ ,מציעה 

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

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

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

 

שיקול דעתה הבלעדי, לפנות ל בכפוף הזכותעומדת  ,ענבל/ חברת ניהול המערכתל כי יודע אני כי מצהיר אני

שניתן במסגרת  למידעבדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס  אלי

בפרט וכן למזמינה הזכות לפנות לאנשי הקשר אשר נרשמו בפרויקטים השונים  זה ונספח בכלל ההזמנה

 לקבלת אישור על הרשום.

 

 :החתום על באתי ולראיה 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור

 

 

____________________ 

 

__________________ 

 מורשיוחתימת  שם תאריך               

 מציעשל ה החתימה
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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                            
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   תצהיר ראש הצוות המוצע :1נספח א' 

  .זה ייחתם ע"י ראש הצוות המוצע נספחהתצהיר ב- המבוקשים בפועלמקצועי של ראש הצוות אשר יספק את השירותים  וותק-, ניסיון והשכלה

 .תעודות השכלהקורות חיים ו יש לצרף לתצהיר זה *

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

___המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או _____________הנני מצהיר כי אני בעל תואר אקדמי ראשון ב _________________________, מאת ______

 ה בישראל.ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ אשר הוכר כמוסד להשכלה גבוה

 . את האפשרות המתאימה מבין שותף / מנהל בכיר( ולסמן)יש לסמן כן/לא כן / לא  -שותף / מנהל בכיר במציע מצהיר כי אני הנני . 1

 

 :י()אנא סמן את הניסיון הרלוונטפיננסי. ו/או ליווי של שבע שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ הנני מצהיר כי אני בעל ניסיון . 2

 שנים;   10 - 7 

 שנים;  15 - 11  

 נים; ש 16על מ 
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הכוללים מודלים ) שלושה מודלים עסקייםפחות כל הלבמהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך, הובלתי בניה של כי  מצהירהנני . 3

ש"ח לפחות לכל  100,000,000חברות/ פרויקטים בעלי מחזור שנתי של  שיצוינו הם עבורהעסקיים לפחות אחד מהם כולל מימון זר, המודלים מימוניים( כאשר 

  אחד.

 :גודל החברה/ הפרויקטאנא סמן את 

  ;לכל היותר פרויקטים /חברות 2 -בבמצטבר  ש"חמיליון  600  -ש"ח מיליון  300 

  ;לכל היותר חברות/ פרויקטים 3-במצטבר ב ש"חמיליארד  2ועד  ש"ח מיליארד 1מעל      

  חברות/ פרויקטים לכל היותר;  4 -במצטבר ב ש"חמיליארד  2מעל  

)אנא  ש"ח 100,000,000לפחות, שסך המאזן של כל אחת מהן הינו לפחות פרויקטים  שני/לשתי חברות וגיוסו כי הנני בעל ניסיון בבניית מבנה הון  מצהירהנני . 4

  :סמן את הניסיון הרלוונטי(

  ;מיליארד ש"ח 1עד שסך המאזן שלהן  שתיים/ שלוש חברות 

  ;מיליארד ש"ח 1מעל שסך המאזן שלהן ה ארבע חברות ומעל     
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 :לעיל חברות אשר צוינו /בהתאם לפרויקטים אלה אותש למלא טבלי

חברות/ פרויקטים בעלי מחזור  הם עבורשיצוינו העסקיים לפחות אחד מהם כולל מימון זר, המודלים הכוללים מודלים מימוניים( כאשר ) שלושה מודלים עסקיים

 .ש"ח לפחות לכל אחד 100,000,000שנתי של 

החברה/  שם

 הפרויקט

 הפרויקט ויזם

)מטעם מי 

 (הפרויקט

המחזור  המודל העסקי   של קצר תיאור

השנתי של 

החברה/ 

 הפרויקט

 תקופת

המעורבות 

חברה/ ב

 פרויקט

)שלבים + 

חודש ושנה 

התחלה  -

 וסיום(

היקפי 

 /מימון 

עלויות 

הקמה 

 )בש"ח(

 מידת מעורבות ראש הצוות

 הפרויקט החברה/ ליוויב

 איש שם

 הקשר

 מטעם

 החברה/

 הפרויקט

 ותפקידו

מס' 

 טלפון

"ל דואו

של איש 

 הקשר 
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 ש"ח 100,000,000המאזן של כל אחת מהן הינו לפחות לפחות, שסך  פרויקטים שני/בבניית מבנה הון וגיוסו לשתי חברותניסיון . 2

 שם

 /החברה

 הפרויקט

 תקופת שגויסההון מבנה   של קצר תיאור

המעורבות 

 בחברה

)שלב + 

חודש ושנה 

התחלה  -

 וסיום(

סך המאזן 

של 

 החברה

 מידת מעורבות ראש הצוות

 בבניית מבנה ההון

)לקיחת חלק בדיונים, ניסוח/הערות 

בקבלת החלטות על הסכמים, ייעוץ 

 וכו'(

 איש שם

 הקשר

 מטעם

 /החברה

 הפרויקט

 תפקיד

 איש

 הקשר

 טלפוןמס' 

של "ל דואו

 איש הקשר

        

        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 :פיננסיו/או ליווי במתן שירותי ייעוץ  פירוט הניסיון המקצועי
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___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
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 אישור

 

ב' הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/ג אני

ה צפוי/ה הי_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 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 המציע( תצהיר זה ,המוצע ראש הצוות עד כאן תצהיר)

 

 

 

 

____________________ 

 

__________________ 

 ראש הצוותוחתימת  שם תאריך
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 תצהיר ניסיון מקצועי של חברי הצוות - 2נספח א' 

  את השירותים המבוקשים בפועל וחברי הצוות אשר יספקמקצועי של וותק -השכלה, ניסיון ו

 חבר צוות בכיר וחבר צוות זוטר - אחד מחברי הצוות המוצעי כל יד-להתצהיר בסעיף זה ימולא וייחתם ע

 .תעודות השכלהקורות חיים ו יש לצרף לתצהיר זה *

 חבר צוות בכיר/ חבר צוות זוטר: יש לסמן     __________________________ :של חבר הצוות שם מלא 

 

 :לתצהיר הרלוונטי המיותר מחק אתאנא 

 .פיננסיו/או ליווי  בייעוץ לפחות ניסיוןחמש שנות בעל הנני מצהיר כי אני  הנניחבר צוות בכיר: 

 .פיננסיו/או ליווי  בייעוץ לפחות ניסיוןשנתיים בעל הנני מצהיר כי אני  הנניחבר צוות זוטר: 

 

 :(מחק את המיותר) פיננסיו/או ליווי במתן שירותי ייעוץ מקצועי  קהנני בעל ותהנני מצהיר . 1

 

 על חמש שנים )עבור חבר צוות בכיר( מ 

 

 על שנתיים )עבור חבר צוות זוטר( מ 
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 מודלים עסקיים )הכוללים מודלים פיננסיים( ומבנה הון:בבניית  ניסיון מקצועי. 2

החברה/  שם

 הפרויקט

 הפרויקט ויזם

)מטעם מי 

 (הפרויקט

המודל   של קצר תיאור

 העסקי/ מבנה הון 

המחזור 

השנתי של 

החברה/ 

 רויקטהפ

חברה/ המעורבות ב תקופת

 פרויקט

 -)שלבים + חודש ושנה 

 התחלה וסיום(

היקפי מימון / עלויות הקמה 

 )בש"ח(

 מידת מעורבות 

 הפרויקט ליוויב

      

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 :פיננסי ו/או ליווי במתן שירותי ייעוץ פירוט הניסיון המקצועי

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

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

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

 

___________               ______________________            _______________ 

 הדין-רךחתימת עו                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

 

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

 המציע(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

__________________ 

  חבר הצוות וחתימת  שם     תאריך               
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 הצעה כספית -נספח ב' 

 יש למלא את הנספח בצורה מדויקת ובהתאם להוראות. .1

של מתן ייעוץ בחלק מן השעה ישולם שיעור יחסי  במקרהפועל. דקות עבודה ב 60 ילפ הוא עבודה שעת חישוב .2

 מן התעריף לשעה. 

 חברת תאשר בלבד, חריגים במקרים .בנספח הזמנת העבודה ולעמוד בהקצאת השעות שתינתן ל על המציע .3

 .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם וזאת נוספות שעות הקצאת בכתב המערכת ניהול

 .ציםהיוע של האפשריות הוצאותיו כלל את בתוכה וכוללת ומוחלטת סופית הינה עבודה שעת עבור התמורה .4

 לרבות המבוקשים, השירותים ביצוע בשל נוספת ו/או אחרת הטבה או תשלום כל לקבל זכאי יהיה לא מציעה

 וכדומה. אש"ל פקס, הדפסות, צילומים, דואר, נסיעה, טלפון, הוצאות בעד תשלומים

 :_______________________המציעשם 

 

עד לסך תהא  עבור שעת עבודה של ראש הצוות הצעת המחיר מטעם המציע

 )מחיר מקסימאלי( ש"ח לשעה 320של 

 

 

____________ שקלים חדשים(, )לא ________________ )ובמילים: _____ : סך שלאנא השלם

  .ראש הצוותכולל מע"מ( לשעת עבודה של 

 .הצעות החורגות מתעריף מקסימאלי זה ייפסלו ולא יידונו-ש"ח לשעה  320הסכום יהיה עד 

 

מהמחיר המוצע על ידי המציע לתעריף השעתי של ראש  80%הינו  יועץ בכירהתעריף לשעת עבודה של 

 הצוות. 

מהמחיר המוצע על ידי המציע לתעריף השעתי של ראש  50%הינו  יועץ זוטרהתעריף לשעת עבודה של 

  הצוות. 
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מדד . 30.6.2022 תאריךבפעם אחת בלבד לאורך חיי ההתקשרות, ב לצרכן המחירים למדד יוצמד התעריף .5

מובהר בזאת כי ככל שמדד המחירים לצרכן,  .שיפורסם כפי 2019 יניוהבסיס לצורך החישוב הוא מדד חודש 

 הידוע במועד ההצמדה, יהיה נמוך ממדד הבסיס כאמור, לא תתבצע הצמדה באותו מועד. 

 

 

 :החתום על באתי ולראיה 

 

 

 

 

 

 עו"ד אישור

 

בחתימתי כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעם הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת  אני

 המציע אשר מוסמכים להתחייב בשם המציע וחתימתם מחייבת למטרת הליך זה. 

 

___________               ______________________            _______________ 

 הדין-חתימת עורך                     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך                            

 

  

 

____________________ 

 

__________________ 

 מורשיוחתימת  שם תאריך               

 מציעשל ה החתימה
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 התחייבות לשמירת סודיות -1'גנספח 
 (המוצע הצוות מחברי אחד כלראש הצוות וידי -על חתםתהתחייבות זו )

 

 :________________________________שם

 ת.ז. ________________________________

 _______________________________מרח' 

 

עבור חברת  משרד יעוץ פיננסי לצורך קבלת השירותים המבוקשיםלהעסיק  נתמתכוו וענבל הואיל

 ;ניהול המערכת בע"מ

 

 השירותים את בהם שאתן להליכים הנוגע למידע, הייעוץ שירותי במהלךחשף, יוהנני עשוי לה והואיל

 חשיפתם.-ובאי סודיותם על בשמירה חשיבות יש  ואשר, כאמור

 

 מדינת ישראל כדלקמן:ענבל ו/או לפיכך, הנני מתחייב כלפי   

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
 

 בע"מ. חברה לביטוח ענבל –" המזמינה"
 

שירותים הגדרת ל לחברת ניהול המערכת בהתאם  פיננסיייעוץ מתן  -" יעוץ שירותי""השירותים" או 

 המבוקשים כמפורט במסמכי ההליך.

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע" 

בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך שירותים, ה אספקתדעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ב

 לית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.של שימור ידיעות בצורה חשמ

אספקת , בין אם נתקבל במהלך שירותיםה אספקתכל מידע אשר יגיע לידי בקשר ל -"סודות מקצועיים"  

ענבל ו/או על ידי  ריימסאו לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר השירותים 

 ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה. בע"מחברת ניהול המערכת 

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק  .2

. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, השירותים אספקתלצורך 

 ת המידע ו/או הסודות המקצועיים.להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם א

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, 

, לענב נציגמצהיר כי ידוע לי שהעברת מידע ו/או סודות מקצועיים כאמור, ללא אישור בכתב מאת  הנני .4

 .ביותר משמעותיים כלכליים נזקים ו/או למדינה חברת ניהול המערכת בע"מענבל ו/או לללגרום  עלול

 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

שירותי  בעקבות נצבר ושלא ץשירותי הייעול ייעודי או ייחודי שאינו ומיחשוב נתונים לעיבוד הנוגע מקצועי

 .ץהייעו
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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-עורךחתימת                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                        תאריך        
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 עניינים ניגוד להיעדר התחייבות -2'ג נספח
 מחברי אחד כל)המשרד, באמצעות מורשי החתימה מטעמו וכן ראש הצוות ו ידי המציע-על חתםתהתחייבות זו 

 .הצוות

 
 20___שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ 

 
 

 על ידי:
 

______________________________________ 

 ת.ז./ע.מ./ח.פ. ____________________________

 _________________________________ ובמרח

 

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;ו ניהול המערכתחברת ו 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

 
לשירותים לחברת ניהול המערכת בע"מ בכל הנוגע  פיננסיייעוץ מתן  -" יעוץ שירותי""השירותים" או 

 המבוקשים כמפורט במסמכי ההליך.
 
 

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  יי בין פעילותמקצוע או אישישל קשר  קיומו כך בכלל, ץהייעו לנושא בנוגעניגוד עניינים, 

גורם כל שהוא המקיים קשרים עסקיים, אישיים או כל קשר אחר הנוגע לנושא מתן קיימת במשרדי לבין ה

 ענבל, אלא אם כן התירה זאת (בגוף כאמור )לרבות חברות אם, חברות אחיות וחברות בנות השירותים

 מראש ובכתב.

אני עלול להימצא במצב של  עקבותיהםבאופן מידי על כל נתון או מצב שב נהמתחייב להודיע למזמי הנני .3

רשאית להפסיק את מתן  ענבל, וידוע לי כי ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים

מדינה גורם לכך ו/או הה השירותים על ידי אם תהא סבורה שאני נמצא במצב של ניגוד עניינים אשר לדעת

 . ענבלשאינם יכולים להמשיך לקבל את שירותי הייעוץ, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 באופן ייעוץ פיננסי, ובכתב מראש ענבל הסכמת ללא, ממשרדי מי ועל עצמי על לקבל לא מתחייב הנני .4

(, בנות וחברות אחיות חברות, אם חברות)לרבות  מניותיהם ובעלי היעוץמהקשורים לנושאי  מי של כלשהו

  חברת ניהול המערכת.ל פיננסי כיועץ שירותי את אעניק לגביהם



 

 חברה לביטוח בע"מ לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ באמצעות ענבלמכרז פומבי                    
 03-9778100, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

54 
 

 מובהר ואולם, האמור בהקשר בקשה לאשר לא או לאשר, הבלעדי הדעת שיקול לפי, תרשאי היהת ענבל .5

 היקף(, קבועה או)אקראית  ההתקשרות אופי: כגון שיקולים, היתר בין, בחןת השיקולי במסגרת כי

 ועוד.   ההתקשרות נושא(, למחזור ביחס ושיעורה ההתקשרות)סכום  ההתקשרות

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 ביני ו ענבל

למדינה במהלך תקופת ו לחברת ניהול המערכתגורם שהוא כדי לפגוע בשירותים שנתתי  לבין כל

 ההתקשרות. 

המזמינה  לבין ביני התקשרות הפסקת בעניין ענבל של החלטה כל לבצע עצמי על לקבל מתחייב הנני .7

 .זו להצהרתי הנוגעים בעניינים, המדינה ענבל ו/או לדעת, עניינים ניגוד של קיומו עקב המדינהו

 
 
 

 

 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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 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפיניהול חשבונות  אישור - 3' ג נספח

 

  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

 

 ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מ"מע ולמנהל הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג .ב

 .מוסף

 

 וועדת בפני כלשהי בצורה לחייב כדי בו אין, החשבונות פנקסי קבילות לעניין אסמכתא מהווה אינו זה אישור .2

 נכונות או הגשתם מועדי, חות"הדו של לתקינותם ביחס עמדה קובע הוא ואין, המשפט בית בפני או ערר

 .פיהם על ששולמו הסכומים

 

 ____________________________ * 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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 נספח ד' - הסכם התקשרות

 "מבעפיננסי לחברת ניהול המערכת רותי ייעוץ יהסכם למתן ש

 

 2019ביום ____ בחודש ______ב________ שנערך ונחתם 

 

ן  בי

 בע"מ ענבל חברה לביטוח

  , קריית שדה התעופה3הערבה רחוב 

 ("ענבל" אוהמזמינה" ")להלן:  

 ;מצד אחד

 ובין

 שם הזוכה:_____________

 ח.פ./ע.מ.:______________

 מרחוב:_______________

____________________ 

 (הזוכה""להלן: )

 ;מצד שני
 

 מעוניינת לקבל את השירותים המבוקשים כמפורט בחוזה זה על נספחיו;חברת ניהול המערכת ו הואיל

הכל ואת השירותים המבוקשים כהגדרתם בחוזה זה  חברת ניהול המערכתל העניקמעוניין ל זוכהוה והואיל 

 ולהלן;בתנאים המפורטים בחוזה זה לעיל 

שירותי  -מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון והמיומנות על מנת לתת את השירותים המבוקשים  זוכהוה והואיל

"( השירותים המבוקשים)להלן: " להקמתה וייסודה של חברת ניהול המערכתייעוץ פיננסי בכל הנוגע 

כמפורט בחוזה זה על ו, 21/2019 הליךבמסמכי  פורטו, ובגבולות אחריות כפי שבתנאיםבהיקף,  הכלו

  נספחיו;

חברה קבלת הצעות שערכה ענבל פומבי ל מכרזבמסגרת  זוכהובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של ה והואיל 

מבין מספר מועמדים והיא מעוניינת  בזוכה(, בחרה ענבל "הליך קבלת הצעות")להלן: לביטוח בע"מ 

 לקבל ממנו השירותים המבוקשים; 

ם מעוניינים להתקשר בחוזה אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם והצדדי והואיל

 המשפטיים בקשר למתן השירותים המבוקשים;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, פרשנות והגדרות 
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 המבוא לחוזה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

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

 והגדרות נספחים .1

  זה: הסכםמונחים מרכזיים בו הגדרותלהלן   

 /ההזמנהמסמכי 

 ההליך

לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור חברת ניהול מכרז פומבי 

שמספרו המערכת בע"מ באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ בהליך 

21/2019. 

  .זה על נספחיוהסכם/ חוזה  ההסכם

 המציעאו /וזוכה ה

 הזוכה

כל אחד מהמציעים שהצעתו נבחרה ע"י וועדת המכרזים כהצעה הזוכה, 

אשר המציא את כל האישורים הנדרשים לאחר בחירתו כאמור, וענבל 

 .חתמה איתו על הסכם התקשרות

חברת ניהול 

מערכת/ חברת 

   המערכת

חברה ממשלתית אשר הוקמה במסגרת  -ניהול המערכת בע"מ חברת 

 הרפורמה במשק החשמל.

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ענבלהמזמינה/ 

השירותים 

 המבוקשים

 במסמכימכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה, כמפורט  

 .ההזמנה

, קרי ראש הצוות והצוות עצמו אשר זוכההמוצע מטעם ה הפיננסי הצוות פיננסי יועץיועץ / 

 כהגדרתם הסףבהתאם לתנאי יספקו את השירותים המבוקשים בפועל, 

 למסמכי ההזמנה. 3 בסעיף

 

 

 ההסכם מסמכי .2

 זה: הסכםהמסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מ

ייעוץ פיננסי עבור  לקבלת הצעות למתן שירותימכרז פומבי  - 21/2019מסמכי הליך מס'  - הסכםנספח א' ל 2.1

 חברת ניהול המערכת בע"מ באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ.

 האמור לכל בנוסףותוכנו בא  ,21/2019  הליךזה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי  הסכםשנוסח  בזאת מובהר 2.2

, ואין ההתקשרות תקופת בכל הזוכה המציע את מחייב ההזמנה במסמכי האמור כל. אשר על כן, שם

 .מאלה החברה את לפטור בכדי זה ממסמך והושמטו, פרט או דרישה שנכללו במסמכי ההזמנה בהתחייבות
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 השירותים המבוקשים .3

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר, השירותים הנדרשים מהזוכה הינם כדלקמן במצטבר )להלן: 

מכרזים מרכזיים וכתיבת הפרקים ליווי מקצועי, ליווי  -"( השירותים המבוקשים" ו/או "השירותים"

 המקצועיים בתחום אבטחת המידע והסייבר, ובכלל זה:

 להקמתה מסחרי בכל הנוגע  כלכלי/ שירותי ייעוץ פיננסיים/ לחברת ניהול המערכתייתן  זוכהה

הנחיות ולדרישות הוראות החוק ול, וזאת בהתאם לוייסודה של חברת ניהול המערכת

, כפי שיועברו מעת לעת ליועץ הפיננסי, מערכת או מי מטעמהחברת ניהול ההמקצועיות של 

ולהוראות  או מי מטעמה חברת המערכתובהתאם לתוכניות העבודה ו/או הנהלים שיקבעו על ידי 

 הסכם ההתקשרות. 

 .ייעוץ בבניית מכלול הרישום והדיווח החשבונאי והכספי אליו תידרש חברת ניהול המערכת 

 ניתוח הכולל  ,המערכת ניהול חברתהעסקי עליו תושתת  מודלהלת והפעגיבוש ל וליווי ייעוץ

 .במשק החשמל הרלוונטייםהממשקים הספקים והצרכנים, וכן כלל , מאפייני השוק, המוצר

אפשר תחזית עסקית עבור החברה לשנים יווההזדמנויות הסיכונים מודל זה ישקף את כלל 

 . הקרובות

 ישראלים מימון גופי שילוב לרבותההון של החברה,  מבנהוהקמת גיבוש ל הנוגע בכל וליווי ייעוץ 

הדיאלוג עם גופים ממשלתיים בינלאומיים וחברות  קידוםההקמה,  בהליך ובינלאומיים

 . כדומהבינלאומיות ו

  ייעוץ וליווי בגיבוש והפעלת מודל סחר בחשמל, לרבות בחינת חלופות להבטחת איתנותה

כת, הפעלת מכרזי ביקושים ואגירה, בחינת חלופות לניהול מודל הפיננסית של חברת ניהול המער

 וכדומה.הסליקה לתשלומים בחברת ניהול המערכת 

 שירותים המבוקשים לחברת ניהול הפיננסי המתקבל במסגרת מתן ההמידע כלל  ריכוז ושמירת

ת , השוואומעקב ובקרהתוצאות הפקת לקחים, הכולל, בין היתר,  מאגר ידעויצירת המערכת 

 . ענפיות ובין לאומיות וכדומה

  רכישת אנרגיההסכמי וייעוץ בתהליך הסבת/ יצירת ליווי (PPA)  בין חברת ניהול המערכת לבין

 .היצרנים, ויישומם בפועל

  אשר עוברים לחברת ניהול  "חברת חשמל לישראל"קליטת עובדי  פיננסי לתהליךליווי וייעוץ

 .הנלווים לשכר והסדרי פנסיה הנדרשיםסדרי השכר, התנאים מערכת, בדגש על ה

 חברת ניהול שיוגדרו על ידי בנושאים פיננסיים ככל  וכתיבת ניירות עמדהעבודות מחקר  ביצוע

 .המערכת

  ו/או בדיונים פנימיים במשרדי ממשלה  חברת ניהול המערכתהשתתפות בדיונים פנימיים של

 . או בכל פורום אחר לפי העניין/ו גורמים במשק החשמלו/או במוסדות רלוונטיים ו/או עם 

  ים שיוגדרו על בהתאם לנושא לחברת ניהול המערכתמקצועיות הכשרה קיום פגישות וסדנאות

 ידה.

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

 נוספים, ככל שיהיו, בכל הנוגע למתן השירותים המבוקשים. 

  חברת המערכתכל שירות נוסף רלוונטי אחר לביצוע הסכם זה ו/או כל שירות שיידרש על ידי 

בעלות פגישות בכתיבת מכרזים, לתחום הפיננסי לרבות השתתפות בהליכים מסוימים,  הנוגעים



 

 חברה לביטוח בע"מ לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ באמצעות ענבלמכרז פומבי                    
 03-9778100, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

59 
 

ובכפוף  חברת המערכתצורך בליווי ו/או ייעוץ פיננסי, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של 

 לצרכיה.

 

 
 ההתקשרות וסיום הסכםה תקופת .4

 הסכםה תקופת 4.1

: להלן) הצדדים ידי על הסכםה חתימת במועד המתחילהחודשים(  36) שלוש שנים של לתקופה הינו הסכםה 

 "(.ההתקשרות תקופת"

 הסכםה תקופת להארכת אופציה 4.2

תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, להאריך את תקופת ההתקשרות במספר  ענבל

וזאת בהודעה שתישלח לזוכה לפני או חלקם  חודשים(, כולם 24שנתיים נוספות )תקופות שלא יעלו יחד על 

יובהר כי בתקופת ההתקשרות המוארכת, אם  "(.תקופות ההתקשרות המוארכתתום כל תקופה )להלן: "

 וכאשר תמומש, יחולו הוראות ההסכם המקורי, לרבות הוראות הנוגעות לתמורה, בשינויים המחויבים.

 התקשרות סיום 4.3

, סיום לידי ההתקשרות הסכם את להביא הזכות ענבלחברת ל כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי

 שניתנה ובתנאי, נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל הן בתקופת ההתקשרות והן בתקופות ההארכה

 תשלם לזוכה עבור העבודה שבוצעה בפועל עד ענבל .ומראש בכתב ימים 30 של מוקדמת הודעה כך על

 ידה. פי שעות העבודה בפועל כפי שיאושרו על-למועד סיום ההתקשרות בין הצדדים וזאת על

 כללי 4.4

וייתנו את כלל השירותים היועצים הפיננסיים שנבחרו במסגרת ההליך ילוו את חברת ניהול המערכת  4.4.1

 המבוקשים כמפורט לעיל. 

ענבל ביצוע שירותי הייעוץ מחייב את היועצים ליחסי אמון מיוחדים, מהדרגה הגבוהה ביותר כלפי  4.4.2

חברת ניהול המערכת, וזאת בשים לב למידע המועבר ליועץ, למהותם ולמורכבותם של השירותים ו

 המבוקשים וחשיבותם.

ו/או מי מטעמה כתוצאה  חברת ניהול המערכתענבל ו/או לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי  זוכהל 4.4.3

 מסיום החוזה ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.

על פי הוראותיה, באופן  לענבל הזוכהעם סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, יעביר  4.4.4

ו/או  המבוקשיםותו הנוגעים לשירותים מסודר, את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברש

העותק היחידי  הכאמור, ימצא בידי לענבללחוזה זה, באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר 

 . כאמורשל המידע 

להשמיד כל חומר, מידע  הזוכהעם ביצוע העברת החומר כאמור, על פי ובכפוף להוראותיה, מתחייב  4.4.5

תהיה רשאית לאשר  ענבלזה ו/או השירותים המבוקשים. ונתון שיישארו ברשותו בקשר עם חוזה 

 יה.על פי בקשתו להשאיר עותק נוסף בידי נאמן שיהיה מקובל על זוכהל

  זוכהה והצהרות התחייבויות .5
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 :מצהיר ומתחייב כדלקמןזוכה ה

זה ונספחיו,  הסכםזה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שב הסכםכי קרא את תנאי  5.1

 וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים.

ו/או הרשויות השונות מעת לעת,  ידי חברת ניהול המערכת-עללעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבעים  5.2

 בכפוף למפורט במסמכי ההזמנה. זוכהל חברת ניהול המערכתאום לוחות הזמנים יבוצע בין ית

ו, והוא מתחייב להוסיף ולקיים בידו במשך כל תקופת החוזה, כל האישורים, כי קיימים ברשות 5.3

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

 המבוקשים כאמור בחוזה זה. 

 כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים המבוקשים, והוא 5.4

, מיומנות, נאמנות, וזהירות מקצועית מעולה וכי הוא נושא מקצועיותמתחייב לבצעם ברמה של 

 ישנם ו/או כל אדם אחר הדרוש לו לשם ביצוע השירותים. אף כלפי קבלני המשנה שלו באםבאחריות זו 

כי יש בידו את כל האמצעים, הזמן והמשאבים ליתן את השירותים המבוקשים, והוא בעל הרקע  5.5

פי הסכם זה -קצועי וידע מוכח על מנת לבצע את השירותים המבוקשים ואת כל התחייבויותיו עלהמ

 ברמה מקצועית מעולה.

או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב  לחברת ניהול המערכתמתחייב לאפשר  הזוכה 5.6

 השירותים המבוקשים שיינתנו על ידו.

אין כל מניעה, בין על פי חוזה ובין על פי דין ובין אחרת,  מתחייב ומצהיר כי למיטב ידיעתו הזוכה 5.7

על פי חוזה זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו ואינו נמצא כיום במצב של  ענבללהתקשרותו עם 

 ניגוד עניינים או חשש לכך.

 אחראי על כך, שכל מי שמטעמו, כולל קבלן/ני המשנה ולהיותמתחייב לא להעמיד את עצמו  הזוכה 5.8

, לא יהיו במצב של ניגוד עניינים או חשש (חברת ניהול המערכת)ככל שיאושרו מראש ובכתב על ידי 

לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ולהימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו 

 נשוא חוזה זה. 

וד עניינים או חשש לניגוד עניינים , לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגלענבלמתחייב להודיע  הזוכה 5.9

לפי הסכם זה, לרבות של צוות היועצים, קבלן משנה, או כל עובד אחר הנוגע למתן במתן השירותים 

 .השירותים

 להמשך בנוגע להכריע הזכות בעלת אשר ענבל ידי על תיבחן עניינים ניגוד של קיומו על ההחלטה 5.10

 לדיון. יועלה וכאשר אם העניינים, ניגוד לבחינת בכפוף ההתקשרות

ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור לשירותים  הזוכה 5.11

במסגרת ביצוע התחייבויותיו ומתן השירותים  זה על מנת שיוכל ליישמםהסכם המסופקים על פי 

 זה.  הסכםהמבוקשים לענבל על פי 

 התשלום ותנאי התמורה .6

לזוכה  ענבל, תשלם ענבלרצונה המלא של  כמפורט לעיל, לשביעותבעבור ביצוע השירותים המבוקשים  6.1

 .("הצעת המחיראו " "התמורההצעת המחיר )להלן: " -להליך  ב'נספח ב כמפורטאת התמורה 
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דקות עבודה בפועל. במקרה של מתן ייעוץ בחלק מן השעה  60יובהר כי חישוב שעת עבודה הוא לפי  6.2

 ישולם שיעור יחסי של התעריף לשעת עבודה.

 עליו. המוטל כלל סיום לשם לו שניתנה השעות בהקצאת לעמוד חייב יהא זוכהה 6.3

 הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם וזאת נוספות שעות הקצאת בכתב ענבל תאשר בלבד, חריגים במקרים 6.4

 הוצאותיו כלל את בתוכה וכוללת ומוחלטת סופית הינה המחיר הצעת בנספח התמורה ספק, הסר למען 6.5

 ביצוע בשל נוספת ו/או אחרת הטבה או תשלום כל לקבל זכאי יהיה לא היועץ הזוכה. של האפשריות

 פקס, הדפסות, צילומים, דואר, נסיעה, טלפון, הוצאות בעד תשלומים לרבות המבוקשים, השירותים

 כדומה.ו אש"ל

בגין שירותי הייעוץ שהוענקו במהלך החודש  חשבונית מס לענבלבכל חודש, יגיש הזוכה  5-עד היום ה 6.6

 1נספח את החולף, בצירוף דו"ח מפורט של שעות העבודה ושמות היועצים שביצעו את העבודה וכן 

 . הרלוונטי מטלה/עבודה הזמנת נוסח - ההתקשרותלהסכם 

ככל וזאת פי דין -מכל תשלום שישולם לזוכה תנכה חברת ניהול המערכת את כל הסכומים הנדרשים על 6.7

 שנדרש.

)בכפוף לקיום מלא של התחייבויות חברת ניהול המערכת ידי -חשבונית מס שהוגשה כאמור תיפרע על 6.8

 (.30ימים מתום החודש השוטף שבגינו הוצאה החשבונית )שוטף +  30הזוכה( בתוך 

יודגש כי התמורה בטופס הצעת המחיר היא קבועה והזוכה לא יוכל לשנות זאת במהלך תקופה  6.9

 תקשרות/ תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתמומש. הה

, המבוקשים השירותים במתן הכרוכים והתשלומים ההוצאות בכל יישא לבדו זוכהה כי בזאת מוסכם 6.10

 בכל הכרוכות ההוצאות בכל וכן בעתיד עליו שיחולו או החלים חובה והיטלי מסים תשלומי זה ובכלל

 צורה בכל לכך אחראית תהיה לא שענבל באופן זאת כל, זה חוזה פי-על הספק של והאחריות הסיכונים

 .שהוא ואופן

וזאת פעם אחת בלבד במהלך  לצרכן המחירים למדד ויוצמדהתעריפים בנספח הצעת המחיר של הזוכה  6.11

מדד הבסיס לצורך החישוב הוא מדד חודש  .30.6.2022 תאריךחיי ההתקשרות )לרבות האופציות(, ב

מובהר בזאת כי ככל שמדד המחירים לצרכן, הידוע במועד ההצמדה, יהיה  .שיפורסם כפי 2019 יוני

 נמוך ממדד הבסיס כאמור, לא תתבצע הצמדה באותו מועד.

תהא רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לזוכה, כל סכום המגיע לה  ענבללמען הסר ספק, מודגש כי  6.12

מאת הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי 

חובה ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום לחברת ניהול המערכת ו/או לענבל ו/או לצדדים שלישיים 

 ימים מראש. 14בכפוף למתן התראה של כתוצאה מביצוע הסכם זה ו

לא מילא הזוכה אחר התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ובכלל זאת, לא ביצע תפקידו בהתאם  6.13

לאמור במכרז על נספחיו ו/או התרשל במילוי תפקידו ו/או לא קיים את כל החובות המוטלות עליו 

לבטל את הסכם ההתקשרות עימו מבלי  בלענרשאית  אכמעביד, על פי כל דין ועל פי הליך זה, תה

 שהדבר יפגע בזכותה לכל סעד אחר.

 

 ההתקשרות מאפייני .7
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 הזמנת נוסחבמהלך תקופת ההתקשרות, יבוצע שיבוץ לגבי כל משימת עבודה/ פרויקט באמצעות  7.1

"( הכוללת: הגדרה של נושא הייעוץ הזמנת עבודה)להלן: " זהלהסכם  1המצורף כנספח  מטלה/עבודה

 הנדרש, לוחות זמנים מפורטים לביצוע והיקף שעות העבודה המקסימאליות.

 המחקר, הצעת במסגרת להציע רשאי יהיה הזוכה לענבל. החתומה העבודה הזמנת את יעביר הזוכה 7.2

 היקף על הסופית ההחלטה כי יובהר העבודה. הזמנת במסגרת ענבל השהגדיר מזה אחר שעות היקף

 המקצועי. הדעת לשיקול בהתאם בלבד המערכת חברת של הוא העבודה

 כי לציין, חשוב .המדוברת המטלה/עבודה לביצוע הזוכה הצעת את ענבל אשרת העבודה, התחלת בטרם 7.3

 העבודה בביצוע חלק שייטלו הצוות חברי הרכב את לשנות לבקש ,הזוכה הצעת על להעיר תרשאי החברה

  ענבל. של לדרישתה בהתאם השינויים לבצע מחויב יהיה והזוכה העבודה שעות היקף את ולשנות

 מקצועית מומחיות להם צוות אנשי להוסיף ,המערכת חברת לאישור בכפוף רשאי, יהיה הזוכה 7.4

 כן, כמו השירות. בתחום או ספציפית עבודה ביצוע לצורך המקורית, בהצעתו נכללו שלא רלוונטית,

 מראש בתאום וזאת לכך, שתידרש ככל היועצים תצוו את להרחיב הזכות שמורה המערכת ניהול לחברת

 לתנאי ביחס מיטיבים או זהים ובתנאים המכרזים ועדת של מראש לאישורה בכפוף ,הזוכה עם

 . זה הסכם פי על התקשרות

 ה.לדרישותי בהתאם ביניים דוחות המערכת לניהול לחברה ויוצגו יוגשו העבודה במהלך 7.5

 ולאופן הנדרשת לעבודה הרחבות התאמות, שינויים, לערוך הזוכה את להנחות תרשאי המערכת חברת 7.6

 היקף ישתנה כאמור, הנחיות בעקבות אם כי יובהר ספציפיים. בנושאים דגשים מתן תוך ההצגת

 העבודה. בהזמנת המחויבים השינויים יבוצעו העבודה, בהזמנת שהוגדר כפי מההיקף העבודה,

 במתן קשורה אשר המערכת ניהול חברת דרישת פי על נוספת מטלה או דרישה כל ייבצע הזוכה 7.7

 הצגת מנהלים, תקציר מצגת, אחר, רלוונטי גורם כל או החברה לצוות העבודה הצגת - כגון השירותים

 לרבות שתתקיימנה, העבודה פגישות בכל אישי באופן להשתתף יידרש הצוות ראש וכדומה. נתונים

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

  המערכת. ניהול חברת

 המקצועיים לצרכים בהתאם השירותים מתן מתכונת את ולעדכן להוסיף תרשאי המערכת ניהול חברת 7.8

  שירות. בתחום או ספציפית בעבודה

 ענבל דרשה הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם הצוות, אנשימ מי של החלפה לדרוש הזכות תהא לענבל 7.9

 בתנאי לנדרש בהתאם וניסיון הסמכה בעל מקצוע איש תחתיו ויעמיד יחליף הצוות ראש כאמור, החלפה

 לשביעות והכל ,במכרז שדורג הצוות ראש של האיכות מניקוד נופלת שאינה וברמה במכרז שנקבעו הסף

  עבודה. ימי העשר תוך וזאת ,ענבל של המלא רצונה

 הפיננסיים והיועצים הצוות ראש לפיכך, קצוב. זמנים בלוח הייעוץ שירותי למתן יידרש הזוכה המציע 7.10

 בלוח לעמוד יהיה שניתן מנת על ביותר גבוהה זמינות לרמת יידרשו הייעוץ משרד מטעם בצוות הנכללים

 כאמור. הזמנים

 המערכת. ניהול חברת במשרדי בעיקרן יתקיימו העבודה ישיבות 7.11

 חלקם, או כולם המבוקשים, השירותים ביצוע לצורך אחר גורם בכל להיעזר רשאית המערכת חברת 7.12

 שיידרש. ככל אלו, גורמים עם בשיתוף הייעוץ צוות ודיעב ולבקשתה נוספים, או אחרים ביועצים לרבות
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 הכספים סמנכ"ל או/ו מערכת ניהול חברת למנכ"ל כפוף יהיה הצוות ראש כי יובהר - יעוץה צוות כפיפות 7.13

 זו, פעולתה במסגרת המערכת. ניהול חברת ידי על כדין שיוסמך אחר גורם לכל ו/או המערכת חברת של

 היתר: בין הבאות הפעולות את המערכת חברת תבצע

 בקרה שוטפת אחר היקפי ההעסקה של צוות היועצים במתן השירותים  - בקרה ומעקב

  המבוקשים.

 לחברת המערכת הזכות לתעדף ביצוע שירות מסוים על אחר,  - תעדוף שירותים מבוקשים

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

ליועץ אחר בצוות היועצים או גורמים שונים ו/או לחברת ייעוץ אחרת, לבקש שירותים 

עוד. בכלל המקרים, לרבות נקודתיים מהיועץ הפיננסי )פרויקטאליים/רוחביים/אחר( ו

 המתוארים, על ראש הצוות לשתף פעולה עם חברת  המערכת.

מבלי לגרוע מן האמור, המציע הזוכה יהיה חלק ממערך יועצים רב תחומיים של בעלי תפקידים בשירות  7.14

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

 ועוד.

תורה על כך, יעביר המציע הזוכה באופן  שענבלעם סיום ההתקשרות ובכל מועד שלאחר מכן, וככל  7.15

מסודר את כל המידע, החומר והנתונים שיהיו מצויים ברשותו באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת 

 העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לשירותים ו/או ענבלכאמור ימצא בידי  ענבלהחומר ל

 להסכם זה. 

  הזוכה המציע מטעם הצוות ראש החלפת .8

 .שהוצע על ידו במכרז את ראש הצוותלהחליף  לא רשאי, הזוכה ככלל 8.1

מיד עם היוודע לו  לענבל זוכה, יודיע הזוכה על כך ה עבודתו אצל יסיים את ראש הצוותבמקרה ש 8.2

ימשיך במילוי תפקידו עד למועד עזיבתו בפועל והזוכה ראש הצוות תהיה זכאית לדרוש כי  ענבלהדבר. 

לסיים את  ראש הצוותישתדל להיענות לבקשתה. למען הסר ספק, לאחר קבלת הודעה על החלטתו של 

ולזוכה לא תהיה טענה  תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ענבלעבודתו אצל הזוכה, 

 .כנגד החלטה זו להפסיק את ההתקשרות

שמסיים עבודתו  ראש הצוות"( במקום חדש ראש צוות)להלן: " ראש צוות אחרשאי להציע הזוכה ר 8.3

 עומד בכל תנאי הסף שנקבעו במכרז וכי החדש ראש הצוותאצל הזוכה. במקרה כזה, הזוכה יתחייב ש

את כל  לענבל אותו הוא מחליף. הזוכה יעביר ראש הצוותיהיה ברמה גבוהה לפחות כרמתו של 

החדש בכל התנאים והדרישות שנקבעו ראש הצוות המסמכים והאישורים לצורך הוכחת עמידתו של 

 ראש הצוות. המזמינה רשאית לבדוק את יכולותיו של בהליך זה וזאת לשביעות רצונה של המזמינה

החדש עומד בדרישותיה או  ראש הצוותהחדש והתאמתו בכל דרך שתמצא לנכון, ולהחליט האם 

 ם לתפקיד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מתאי

לא תפגע  ראש הצוות החדש, יתחייב הזוכה כי החלפת  ראש הצוותלאשר את  ענבלהחליטה  8.4

החדש, בהיקף המקובל  ראש הצוותמכרז, ויבצע חפיפה מיטבית ומספקת של הבהתחייבויותיו על פי 

 והזוכה(, על חשבונו. ענבלעל שני הצדדים )
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 ציעהמ ושיפוי אחריות .9

 לחברת ניהול המערכת ו/או לצד שלישיאו ו/ענבל ללכל נזק שייגרם פי דין -עליישא באחריות  זוכהה 9.1

מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות  כלשהו, עקב מעשה או

 זה.  חוזהמעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי  שלו ו/או של מי 

מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בחוזה  זוכהה 9.2

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

כל דין  השירותים המבוקשים, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בחוזה זה ובכפוף להוראות

  מכת.וכל רשות מוס

"י ע נגרם אשרמי מטעמה, בגין נזק חברת ניהול המערכת ו/או או /ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  9.3

 חוזהלאו /ו המבוקשים השירותים למתן בנוגעאו /ו בקשר אליו הקשוראו /ו מטעמו מיאו /ו זוכהה

כנגדו מי מטעמה אשר הוגשה חברת ניהול המערכת ו/או או ו/את ענבל  זוכה, יפצה וישפה הזה

הראשונה, על כל סכום בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן  ההתביעה, עם דרישת

בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט כנגדם כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר 

 טרחת עורכי דין. 

לו  לאפשר כדי הביד העולה ככל ותעשהעל הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה  זוכהתודיע ל ענבל 9.4

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

 .המערכת

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל  זוכהה 9.5

 השירותים מתן לשם לו הנדרשים המשנה קבלני ואו/ אחר אדםדין לאנשים המועסקים על ידו וכל 

 .אלא אם הנזק נגרם בשל מעשה ו/או מחדל שנגרם בידי ענבל ו/או מי מטעמה

על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה כתוצאה מביצוע העבודה באופן  חברת המערכתיפצה את  הזוכה 9.6

 רשלני.

 האמור לעיל מהווה תניה יסודית בחוזה.  9.7

 

 

  ביטוח .10

הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לפי העניין: ביטוח  מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הזוכה 10.1

חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות 

מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב( בגבולות 

  היקפם של השירותים המבוצעים על ידו.אחריות סבירים בהתאם לאופיים ו

קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול הזוכה  דייל ככל שיועסקו ע

 בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )תיכלל הרחבת שיפוי כלפי  הזוכה

 . (אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק בגין "מבע חברה לביטוח ענבל -מדינת ישראל 
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יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות  הזוכה

אחריותם למעשי ו/או מחדלי  בגין "מבע ענבל חברה לביטוח - התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל

 עובדיה והפועלים מטעמה )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(. , הספק

לפי  ,המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות

 דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

 עצמאי קבלן - מזמין יחסי .11

קבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין  -הזוכה מאשר ומצהיר כי היחסים בין הצדדים הינם יחסי מזמין  11.1

 .השירותים למתן לו הדרוש אחר אדם כל עלהצדדים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד מעביד, לרבות 

 למתן לו הדרושאחר  אדם וכלעבור עצמו  לשלם הזוכה מתחייב, לעיל מהאמור לפגוע מבלי 11.2

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס, היטל ו/או תשלום חובה אחר המגיע  ,יםהשירות

לחברת י כל דין לכל גוף ו/או רשות, בקשר ו/או בנוגע למתן השירותים המבוקשים ו/או שיגיע על פ

 חוזה זה. ולביצוע ניהול המערכת

ו/או מי מטעמה,  ניהול המערכתחברת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל מתחייב הזוכה לשפות את  11.3

עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מתביעה או דרישה שתוגש 

, הזוכהלבין  חברת ניהול המערכתמעביד בין  -נגדם, ואשר תתבסס על קיומם כביכול של יחסי עובד 

בקשר ו/או בנוגע למתן  לרבות כל אדם אחר /ואו קבלן/ני המשנה הדרושים לו למתן השירותים

על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה  זוכהתודיע ל ענבל  השירותים המבוקשים ו/או לביצוע חוזה זה.

לו להצטרף להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה  לאפשר כדי בידה העולה ככל ותעשה

 .חברת המערכתמפני הדרישה או התביעה כאמור עם 

 זכויות הסבת איסור .12

 ענבל זכויות הסבת 12.1

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

 הסכמת וללא עת בכל וזאת המערכת ניהול לחברת לרבות בנעליה, יבוא אשר גוף לכל ההתקשרות

על כך לו תודיע ובתנאי שהדבר לא יגרע מזכויות הזוכה ע"פ חוזה זה ולאחר ש הזוכה המציע

 ענבלזוכה כל טענה לעניין זה. להחוזה יועברו למוסב ולא תהיה  פי-על ענבל. כל זכויות בכתב

  מנת שהמוסב יקבל על עצמו את התחייבויותיה ע"פ החוזה.-תפעל ככל העולה בידה על

 מסירת השירותים לאחר 12.2

או הזוכה אינו רשאי למסור לאחר/ים את ביצוע השירותים המבוקשים ו/או כל חלק מהם, ו/

הקשורות בביצוע השירותים  ו/או הזכויות ו/או החובות למסור לאחר/ים כל חלק מהפעולות

 מראש ובכתב.   ענבלהמבוקשים, אלא בהסכמת 

 סודיות והמצאות במצב של ניגוד עניינים  .13

או יגובה אצלו ואצל כל אדם /וו/או יתקבל  בפניוייחשף  אשרידוע לו שכל מידע  כיהזוכה מצהיר  13.1

מטעמו הקשורים במתן השירותים יהיה בגדר סוד מקצועי, ו/או גורם מקצועי ואו קבלן/ני משנה /

שהיה ידוע למציע טרם  מידעכי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או  הוכחלמעט מידע פומבי ש
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"פ צו של רשות עדין ו/או על פי כל זה ו/או מידע אשר הזוכה נדרש לגלותו ע"פ  חוזההתקשרותו ב

 .ככל שהדבר אפשרי על פי הדין, ובכתב מראש לענבל כך על  הודעה למתן בכפוף זאת וכל, מוסמכת

 הזוכה מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, 13.2

, שיגיעו ו/או הגיעו עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים  חברת ניהול המערכתל לענבל ו/או

 :להלןחוזה זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו ) עםבקשר  חברת ניהול המערכתלמאליו 

ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך , (מידע"ה"

, אלא אם המידע פותח באופן עצמאי על ידי הזוכה ו/או כל ובכתבמראש הגופים הנ"ל לכך על ידי 

היה שמור  לאיזה מהגופים הנ"ל, מי מטעמו ואינו מבוסס או כולל בתוכו כל מידע סודי השייך 

  במאגריה, או הועבר לזוכה על ידה. 

מידע  הזוכה מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל 13.3

, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא חוזהשיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ה

 זה(.  חוזהשימוש במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע 

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה  כיהזוכה מצהיר שידוע לו  13.4

 הגנת חוק לפי עבירה כןו 1977 -ם( של חוק העונשין, התשל"ז לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיי

 .1981 -התשמ"א הפרטיות,

מבלי לגרוע מאחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין ינקוט הזוכה בכל אמצעי מתאים שיש ברשותו  13.5

כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ולחוזה זה וכדי 

לא התירה לו זאת בכתב ומראש.  חברת ניהול המערכתענבל ו/או ששעיון בהם מכל אדם למנוע 

בדבר נקיטת אמצעי בטחון  חברת ניהול המערכתענבל ו/או כן יציית הזוכה לכל דרישה סבירה של 

נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע 

 מיד עם אירועה. לענבלעל כך הזוכה 

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של הזוכה לסודיות כאמור תחול במשך כל תקופת חוזה  13.6

עובדיו וכן על כל אדם ו/או קבלן/ני משנה הקשורים  עלזה ובכל עת בעתיד, ללא מגבלת זמן עליו, 

 עם מתן השירותים.

את האמור בהתחייבות זו  ואו מי מטעממשנה  קבלניאו  ומתחייב להביא לידיעת עובדי הזוכה 13.7

לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על טופס 

 .לסודיותהתחייבות 

תבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ ימיד כש הולחזקת ענבלמתחייב להחזיר לידי  הזוכה 13.8

עקב מתן  ואו לידי ו, שהגיע לחזקתהל או השייך חברת ניהול המערכתענבל ו/או ממשקיבל 

עבור ענבל. כמו כן,  יןהשירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכ

 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע. ומתחייב לא לשמור אצל הזוכה

 וחובותימתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה ב הזוכה 13.9

עשוי  הואאו שבעטיו  לחברת ניהול המערכתשלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים 

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

ו של יעניינ, יולבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ לחברת ניהול המערכתהשירותים 

או  וחבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ואו קרוב של שהזוכהאו של גוף  וקרובי
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חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה,  ולקרוב של

, וחאו בפיקו ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק שהזוכהוכן גם ענינו של לקוח, 

 "(.עניין אחרמיצגים/מייעצים/מציעים )להלן: "

 שהואעל ניגוד עניינים קיים או  זוכהלבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  13.10

לבין  לחברת ניהול המערכתבמסגרת מתן השירותים  ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואניין של גוף או ע ואו עניין של קרובי ועניין אחר של

שיועסק מטעמו לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה היועץ מתחייב לחתום ולהחתים כל גורם  13.11

 האחראימסר לו ע"י יניגוד עניינים בנוסח שיהעדר סודיות ו על תצהיר/הצהרה בדבר שמירה על

תקשרות ייעוץ למכרז/ה בכל, הן בתחילת ההתקשרות והן חברת ניהול המערכתהמקצועי מטעם 

האחראית כאמור, טרם תחילת עבודתו של חתום לידי ה ספציפיים, ולמסור את התצהיר/הצהרה

 .היועץ ו/או הגורם מטעמו, לפי העניין

 מהווה תניה יסודית בחוזה. זה בסעיףהאמור  13.12

 קיזוז .14

סכום המגיע לה  , כלכהזוהמגיע לתהא רשאית לקזז כנגד כל סכום  ענבל, כי אתלמען הסר ספק, מודגש בז

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות מקדמות ו/או חיובים שמקורם במיסוי והיטלי חובה  זוכההמאת 

ו/או לצדדים  חברת ניהול המערכתלהחלים על התמורה, ו/או נזק שהוא יגרום, אם יגרום, לענבל ו/או 

 שלישיים כתוצאה מביצוע חוזה זה. 

 הזוכה ע"י חוזה הפרת .15

בגין   ענבללהפר הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יהא הזוכה חייב לשלם 

כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל  חברת ניהול המערכתענבל/ להנזקים וההפסדים שייגרמו 

 לפי חוזה זה ולפי כל דין. לענבלזכות או סעד אשר יעמדו 

 תויסודית והפר

את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה שאינה  זוכההלגרוע באמור בכל דין, הפר  מבלי

, לפי ענבל, תהיה רשאית ענבלימי עבודה ממועד דרישתה בכתב של  10יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 

לפקיעתו של שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן, וזאת מבלי לגרום 

 ההסכם:

  כולם או חלקם.המבוקשים םשירותיה, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן מידיתלהפסיק , 

  עוץ, דרך קבע או באופן ארעי.יאחר על מנת להשלים את שירותי הי יועץב יועץהלהחליף את 

 הוצאותאת הוצאותיה במקרים האמורים )להלן: " זוכההתהא זכאית לגבות ו/או לקזז מאת  ענבל 

 כולל מע"מ מהוצאות ההפרה. 15%"( לעיל בתוספת הוצאות מנהליות בשיעור של ההפרה

, לבטל הסכם זה הבלעדי דעתה שיקול לפירשאית,  ענבל תהא, לעיל לאמור ובנוסף, האמור מן לגרוע מבלי

 שתחויב מבליללא צורך במתן התראה כלשהי ו ,לזוכה, ע"י מתן הודעה בכתב בחלקומיד, במלואו או 

, בקרות אחד מהמקרים התשלום פיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכותב

 הבאים:

 ו/או מי מטעמו. יועץה ידי-להפרה יסודית של ההסכם ע 
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 בביצוע עבירה שיש עמה קלון. ונחשדו/או מי מטעמו  יועץה 

 ו/או מי מהיועצים חקירה פלילית ו/או הוגשו כתבי אישום )למעט בתעבורה(. זוכהנפתחה כנגד ה 

  בקשה או ובקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושימי מטעמו  ידי-לע /על ידו  או הזוכההוגשה כנגד 

 .רגל לפשיטת

  א והעיקול ל ענבלוהמוחזקים ע"י  מענבל יועץו/או על כספים המגיעים ל הזוכההוטל עיקול על רכוש

 יום. 30הוסר תוך 

 רוחני קניין .16

", work for hireעל בסיס " לענבלכי השירותים, וכן כל תוצרי השירותים, ניתנים  זאתמוסכם ב 16.1

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

כל סודות מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין תעשייתי או רוחני כלשהן, לגבי 

ת, המסמכים )מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובות, מודלים, חישובים, נתונים, בדיקו

 זוכהצילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא הסכם זה, שהוכנו על ידי ה

ו/או המדינה ו/או כל גורם אחר בקשר עם  חברת ניהול המערכתענבל ו/או ו/או מי מטעמו עבור 

ו/או המדינה  חברת ניהול המערכתענבל ו/או ממ מתן שירותי הייעוץ או מסמכים שקיבל המציע

המצאות )כשירות כל גורם אחר ו/או בדרך אחרת, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני(, ו/או 

פטנט או אחרות(, התקדמויות, פיתוחים, שיפורים, רעיונות ויישומים, מחקרים, מצגות, ו/או 

ימציא, יפתח, יהגה או שיגיע אליו באופן אחר, לבד או יכתוב, או מי מטעמו  הזוכההרצאות, ש

ם אחרים, בקשר עם ו/או הנובעים מהשירותים המבוקשים ו/או תוצרי השירותים, לרבות בשיתוף ע

כל הזכויות בכל מוצר, ו/או פרסום הנלווים להם ו/או המבוססים ו/או מכילים חלק מהם, ובכלל 

, ותהיינה שייכות ענבל"(, תהיינה לקניינה הבלעדי של תוצרי השירותיםזה כל תיעוד נלווה )להלן: "

ללא ובאופן מלא ובלעדי לכל צורך ועניין באופן שתהיה רשאית לנהוג בהן מנהג בעלים  לענבל

ומוותר על כל זכות  לענבלהגבלה, לפעול למימושן ומסחורן בכל העולם, והזוכה ממחה בזאת 

 כאמור.

בכל הקשור בביצוע האמור בסעיף זה, ליתן כל מידע ותיעוד  ענבלמתחייב לשתף פעולה עם  הזוכה 16.2

, וזאת גם לאחר סיום תקופת חוזה זה ובלא כל ענבלם על כל מסמך, הכול כפי שיתבקש ע"י ולחתו

 תמורה.

כל זכות, קניינית או אחרת,  מציעמבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, מובהר בזאת כי אין ל 16.3

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

מצהיר ומתחייב בזה כי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו תביעות ו/או  הזוכהוזה זה. עפ"י ח

בכל עניין הנוגע או  והמדינה חברת ניהול המערכתענבל ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפי 

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

 הרוחני בהם.  

כל שימוש  לעשות תזכאי ההית חברת ניהול המערכתענבל ו/או הזוכה מאשר ומתחייב בזה כי  בנוסף 16.4

או /ו השירותים תוצריבות הכנסת שינויים בנשוא חוזה זה ולר יםבתוצרי השירות הלפי שיקול דעת

ובלי  מהזוכהוזאת בלי צורך לבקש רשות  הבלעדי האחר לפי שיקול דעת שימושלעשות בהם כל 

 .יםלכל תמורה או תוספת תמורה בגין שימוש זה בתוצרי השירות זכאייהיה  שהזוכה
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זכות  תתהיה בעל יאהזכות בלעדית ו לענבללגרוע באמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי  מבלי 16.5

 הזוכהעל ידי  שייערךהיוצרים בכל מסמך )לרבות פיסי או מדיה מגנטית( או חוות דעת או נכס רוחני 

 .התקשרות זו נשואבמהלך מתן השירות  הזוכהנתן על ידי ישי שירותאו בהסתמך על 

 מהווה תניה יסודית בחוזה. זה בסעיףהאמור  16.6

 ויתור או סטייה .17

 סטייה מתנאי החוזה 17.1

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים 

 ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

 ויתור על זכויות 17.2

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה 

 , לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.במקרה מסוים או בסדרת מקרים

 חתימת הצדדים 17.3

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת 

 שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

 שונות .18

ענבל ו/או של מקרים בהם נגרם איחור ו/או פיגור בלוח הזמנים בשל מעשה ו/או מחדל של ב 18.1

 י הזוכה. יד-על, לא יחשב הדבר כהפרה של החוזה או בשל כוח עליון חברת ניהול המערכת

מי מי מהצדדים ל יציע, לא סיומהחודשים לאחר  12, ובמשך לפי חוזה זהתקופת ההתקשרות ב 18.2

של הצד השני להעסיקם כעובדים ו/או לקבל מהם שירותים מכל סוג כלשהו, עובדיו או שלוחיו מ

 , שלא בהסכמת הצד השני. מישרין ו/או בעקיפיןב

 מסמכי החוזה 18.3

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, 

סכמים והתחייבויות, בכתב או וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, ה

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

 הודעות משלוח 18.4

 תחשב לעיל זה לחוזה במבוא כמצוין כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כל

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

 . השניים מבין המוקדם, הדואר בבית רשום בדואר

 שיפוט סמכות 18.5

 המרכז באזור המוסמכים המשפט בבתי הינה זה לחוזה והנוגע הקשור בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל או/ו

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
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 : _________________תאריך

 

 _________________                  _______________    _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה                תפקיד                       חתימת הזוכה                    

 

 _________________                  _______________     _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה              תפקיד                        חתימת הזוכה                   

 

 _________________                  _______________     _________________  

 מורשה החתימהשם מלא של                      תפקיד                            ענבלחברת חתימת       

 

 _________________                  _______________      _________________  

 שם מלא של מורשה החתימה                     תפקיד                            ענבלחברת חתימת       
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 מטלה/עבודה הזמנת נוסח - ההתקשרות להסכם 1 נספח

 
 :_____________תאריך

 :לכבוד
 

  [הזוכה שם]  __________________________________ משרד
  ( "היועץ הפיננסי"או  "היועץ" -)להלן

 
 

 הזמנת עבודה/מטלה למתן שירותי ייעוץ פיננסי הנדון: 
 

 

 כמפורט להלן.עבור חברת ניהול המערכת קבל השירות ל נתמעוניי ("נההמזמי" :)להלן ענבללהודיעך כי  הרינו .1

 ההתקשרות:  פרטי .2

למתן שירותי ייעוץ  21/2019הליך מס' במסמכי כמפורט  פיננסי: שירותי ייעוץ בהזמנה זאת יעוץשירותי הי

זוכה הובהמשך להסכם התקשרות שנחתם עם  ("הפנייה" :)להלן פיננסי עבור חברת ניהול המערכת בע"מ

ייעוץ שעניינו:  (, לצורךההסכם -ר )להלן ביום ____________________ למתן השירותים כאמו

 _________________________________________________________________________

 ____ ________________________________________________________________   עבור

לפני מע"מ  ש"ח/  ___ שעות ייעוץ_____________________________ עד: ההזמנה/מטלה היקף .א

בהקשר זה יובהר כי תקופת ביצוע העבודה לפי הזמנה זאת יכול . ]יש לבחור באפשרות הרלוונטית[

לפי ההסכם ובכפוף להוראותיו, ואזי ימשיכו לחול כלל הוראות  קופת ההתקשרותת סיום חרשתתרחש לא

 .ההסכם עד לסיום תקופת ביצוע העבודה לפי הזמנה זו

העבודה לפי מטלה זו תהיה בתעריפים כמפורט בהסכם, ובהתאם לביצוע בפועל של  עבור ביצוע התמורה .ב

  שעות העבודה על פי הזמנה זו. 

 __________._______ ליום ועד החל מיום ______________ :ביצוע העבודה תקופת  .ג

 
 

 רב,  בכבוד

 

 _________________   _________________ 

 מורשים להתחייב מטעם המזמינה                             

 

 ________________________________________________________  הזוכה  אישור

 

 .זו עבודה בהזמנת כמפורט הייעוץ שירותי מתן את ונעצמ על מקבלים הרינו

 

 _________________   _________________ 

 חתימה                     תאריך  


