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. 1פרק  – 1כללי
 .1.1רקע
 .1.1.1ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :ענבל" ו/או "המזמינה") ,מנהלת הקרן הפנימית
לביטוחי הממשלה של ממשלת ישראל (להלן" :הקרן הפנימית" ו/או "הקרן") ,הינה
חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל .ענבל מספקת שירותי ייעוץ וכיסוי
ביטוחי ושירותים פיננסים שונים עבור ממשלת ישראל והגופים שבשליטתה ומשמשת
כזרוע ביצועית של הממשלה במגוון פעילויות ביטוחיות ופיננסיות.
 .1.1.2ענבל מעניקה במסגרת שירותיה ,שירותי ניהול ובקרה לרשות להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה .בין יתר השירותים מעניקה ענבל שירותים בתחום
החשבות ,בקרה ופיקוח על ביצוע תכניות מאושרות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון,
תשי"ט( 1959-להלן" :החוק").
 .1.2מטרת ההזמנה
 .1.2.1ענבל פונה בזאת לקבלת הצעות לבחירת מומחה חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות
בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ המדווחות לרשות להשקעות
לצורך קבלת מענקים ,במסגרת החוק והכל כפי שיפורט בהזמנה זו (להלן" :המכרז"
ו/או "ההליך").
 .1.3הגדרות
להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:
ענבל ו/או המזמינה

ענבל חברה לביטוח בע"מ.

אינטל ו/או החברה

אינטל אלקטרוניקה בע"מ.

ועדת מכרזים

ועדת המכרזים של ענבל.

המדינה

מדינת ישראל.

הרשות להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה ו/או
הרשות להשקעות

יחידה במשרד הכלכלה.

כתב אישור

רשימת השקעות אשר אושרו ע"י הרשות להשקעות
כמזכות במענקים ובהטבות מכוח החוק לעידוד
השקעות הון.

הפרויקט

הרחבת מפעל אינטל באתר המאושר בכתב האישור
באמצעות השקעות של אינטל אלקטרוניקה בע"מ.

אתר

המקום הגאוגרפי של המפעל המבצע את ההשקעות
המאושרות בגינם נדרש מענק.
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מציע

מציע אשר הוריד את טפסי ההליך מאתר האינטרנט
של ענבל WWW.INBAL.CO.IL :והגיש הצעה בכתב
למזמינה (להלן" :ההצעה") וביכולתו לתת באופן
אישי את השירותים המבוקשים.

חבר צוות ו/או חברי הצוות

הצוות המוצע מטעם המציע (ראש הצוות ואיש
הצוות) אשר יבצעו בפועל את השירותים המבוקשים
כמפורט במסמכי הזמנה זו.

מציע זוכה ו/או המומחה

משרד רו"ח אשר יבחר במסגרת פנייה זו למתן
השירותים המבוקשים וענבל חתמה עמו על הסכם
ההתקשרות המצורף להזמנה זו כנספח ג'

מסמכי המכרז ו/או ההזמנה

מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה

השירותים המבוקשים

מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה
כמפורט במסמכי הזמנה זו

ביקורת חשבונאית נדרשת

ביקורת חשבונאית בחברות בינלאומיות אשר
בדוחות הכספיים סולו שלהן נכלל רכוש קבוע ,שאינו
מקרקעין ומבנים ,בסכום של לפחות 10,000,000,000
 ₪או  2,500,000,000דולר ,אשר נרכש ב מלפחות 10
ספקים עיקריים

אחראי מקצועי מטעם ענבל על
ביצוע הפרויקט

מנהלת מחלקת בקרה ודיווח ממשלתי

אחראי מטעם ענבל על ההליך

עו"ד מור מלכה ,אגף רכש ומכרזים בדוא"ל
11-2020@inbal.co.il

 .1.4לוח זמנים להליך
התאריך

הפעילות
מועד פרסום ההליך

יום ב' 3 ,באוגוסט 2020

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום ב' 17 ,באוגוסט 2020

מועד אחרון להגשת ההצעות
(הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא יבחנו
במסגרת ההליך)
תוקף ההצעה

יום א' 6 ,בספטמבר 2020 ,עד השעה
14:00

 180ימים מהמועד האחרון להגשת
ההצעה ,ו 90 -ימים נוספים במידה וענבל
הודיעה על הארכה.
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המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים
המנויים לעיל ,בהודעה שתישלח למציעים ,ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או
דרישה בקשר לכך.
 .1.5תקופת ההתקשרות
 .1.5.1תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה למשך  36חודשים ( 3שנים) החל מיום
חתימת המזמינה על הסכם ההתקשרות (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .1.5.2המזמינה תהיה רשאית בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה ,להאריך את תקופת
ההתקשרות לתקופה או לתקופות נוספות של עד  36חודשים ( 3שנים) נוספים סה"כ
(להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת") וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות
המקורית.
 .1.5.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזאת כי לענבל הזכות להביא את חוזה ההתקשרות
לידי סיום ,מכל סיבה שהיא ,בהודעה מוקדמת של  30ימים בכתב ומראש.
 .1.6פרסום מסמכי המכרז
 .1.6.1מסמכי המכרז יפורסמו באתר ענבל .במידה ויהיו עדכוני מועדים ו/או הבהרות ו/או
תיקונים במסגרת המכרז ,יפורסמו השינויים באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את
ענבל ואת המציעים.
 .1.6.2על המציע חל ה החובה ,טרם הגשת הצעתו ,ובכל שלב משלבי המכרז ,להיכנס לאתר
ענבל ולהתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים ,ההבהרות והעדכונים אשר יחייבו
משפטית את המציע .מציע שלא יגיש את הצעתו בהתאם לשינוים ,ההבהרות
והעדכונים ,במידה ואכן פורסמו ,הצעתו עלולה להיפסל.
 .1.7פרטי התקשרות עם המציע לאחר הגשת ההצעה
לאחר הגשת ההצעה ,כל תכתובת של המזמינה אל מול המציע בדבר בקשת השלמות ו/או
הבהרות ו/או עדכונים ,אם וכאשר תהיינה ,תעשנה על פי כתובת הדוא"ל של המציע אשר צוינה
בנספח א' ,סעיף " 1פרטי המציע" .על המציע חלה החובה לעדכן את המזמינה באם שונו פרטים
אלו או אחרים אשר הוגשו במסגרת ההצעה.
 .1.8אשת הקשר
אשת הקשר מטעם המזמינה בכל הקשור להליך זה הינה עו"ד מור מלכה .כל הפניות בגין הליך
זה ייעשו לאשת הקשר בכתב בלבד לכתובת דוא"ל ( 11-2020@inbal.co.ilעל המציע החובה
לוודא שהפנייה הגיעה ליעד המבוקש).
 .1.9נוהל העברת שאלות ובירורים
 .1.9.1שאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל המצוין לעיל וזאת עד ליום ב'
 17באוגוסט .2020 ,תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר ענבל תחת הכותרת
"תשובות לשאלות הבהרה".
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 .1.9.2מובהר בזאת ,כי רק הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת ו/או תשובה
אשר ייערכו ע"י ענבל בכתב תחייבנה משפטית את ענבל ואת המציעים.
 .1.10הגשת ההצעות
 .1.10.1יש להגיש את ההצעות ,בשתי מעטפות סגורות (מעטפה אחת להצעה הכללית ומעטפה
נפרדת להצעה הכספית) ,אשר יוכנסו למעטפה נוספת – מעטפה שלישית ,כמפורט
בהרחבה בפרק  4להלן.
 .1.10.2ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית
ענבל ,ברחוב הערבה  ,3קריית שדה התעופה ,בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
(למעט ערבי חג ,חגים וימי חול המועד) ,לא יאוחר מיום א' 6 ,בספטמבר  2020עד השעה
( 14:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
 .1.10.3על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז" :מכרז פומבי מס'  11/2020לבחירת מומחה
חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק
לעידוד השקעות הון ,תשי"ט ,1959-בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה
בע"מ".
 .1.10.4במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים ,באחריות המציע לוודא כי מוסר ההצעה
מטעמו ימלא את הפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה (שם המוסר ,מס' ת.ז .של
המוסר וחתימת המוסר) על גבי טופס הגשת הצעה מובנה שייתן לו המאבטח בבית
ענבל.
 .1.10.5במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים ,באחריות המציע לוודא כי קיבל לידיו אישור
על הגשת ההצעה (טופס לבן) וכי העתק מאישור הגשת ההצעה לתיבת המכרזים (טופס
ורוד) ישודך למעטפה.
 .1.10.6יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות,
לא תתקבלנה ולא תדונה בהתאם להוראות תקנת משנה (20ב) לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג( 1993-להלן" :התקנות") .נבקש להדגיש כי סוגיית פסילת הצעה בשל איחור
בהגשתה אינה ניתנת לערעור .המציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם הפעלת סמכויותיה של ענבל בעניין זה ו/או
כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.
 .1.11תוקף ההצעה
תוקף ההצעה הינו  180ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות ,ו/או  90ימים נוספים ,בכפוף
להודעה בכתב ומראש מענבל.
 .1.12התמורה
עבור ביצוע מכלול השירותים המפורטים במסמכי ההזמנה ,תשולם למציע הזוכה תמורה
בהתאם להצעת המחיר שהגיש ,שתמולא על גבי נספח ב' למסמכי ההליך.
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 .1.13העדר חובה לקבלת הצעה כלשהי
 .1.13.1המזמינה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כפי שתמצא לנכון ,לשנות את
תנאי ההליך ,להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה
מקצועית/מערכתית/אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'.
 .1.13.2בשים לב לאמור לעיל ,מודגש בזאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,
והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם
שתמצא לנכון ,ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי
ההזמנה ,ואף לפרסם הזמנה חדשה ,וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון ,וכל זאת בכפוף
לכך שקיי מת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת לכך ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים
וכו'.
 .1.13.3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם
לדעת ועד ת המכרזים הינה הצעה בלתי סבירה ו/או שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או
שאינה ערוכה על פי דרישות מסמכי ההליך ,ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או
תביעות בקשר לכך.
 .1.13.4המזמינה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע ו/או לצדדים 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,
היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי הליך זה ,ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי
הסף ,ובלבד שכל מסמך ,רישיון ,אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד
האחרון להגשת הצעות.
 .1.13.5המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לוותר על קיום דרישה או תנאי מתנאי הליך זה
אשר אינם מהו תיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת
וועדת המכרזים של המזמינה.
 .1.13.6יובהר כי בכל מקרה ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהוא והכל ייקבע על פי
שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.
 .1.14מספר המציעים הזוכים
 .1.14.1בכוונת ענבל להתקשר עם מציע זוכה אחד למתן השירותים המבוקשים.
 .1.14.2בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה תתבצע על ידי המזמינה ,אשר תהיה רשאית (אך לא
חייבת) ,להיעזר ביועצים ומומחים מקצועיים פנימיים או חיצוניים מטעמה לשם כך.
 .1.14.3על אף האמור לעיל ,המזמינה אינה מתחייבת למספר מציעים זוכים מוגדר והמספר
יקבע בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד .המזמינה שומרת לעצמה את
הזכות להגדיל את מספר המציעים הזוכים או לשנות את אופן בחירתם.
 .1.14.4מבלי לגרוע מן האמור ,ככל שיעלה הצורך (אם כתוצאה מפרישת מציע זוכה ,אם בשל
ביטול הזכייה ע"י ענבל או בשל כל סיבה אחרת) למזמינה שמורה הזכות לפנות למציע
שהשתתף בהליך ,עמד ב תנאי הסף והצעתו לא הוכרזה כזוכה בהליך ,וזאת על מנת
להתקשר עמו למתן השירותים המבוקשים והכל בכפוף להסכמתו של המציע .יובהר
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כי במקרים אלו תפנה ענבל אל המציע שדורג במקום הגבוהה ביותר מבין המציעים
שלא זכו בהליך.

 .2פרק  – 2הגדרת השירותים המבוקשים
מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר במסמכי הליך זה ,לרבות בהסכם המצורף כנספח ג' למסמכי
ההזמנה ,השירותים הנדרשים מהמציע הינם כדלקמן:
 .2.1ביצוע בקרה חשבונאית על ההשקעות המדווחות ע"י אינטל לצורך קבלת מענק בהתאם
לכתב האישור שאושר לחברה ע"י הרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.
הבקרה החשבונאית תכלול בין היתר את השירותים המפורטים להלן:
 .2.1.1בקרה כי הדיווחים בפרויקט אינטל לצורך קבלת מענק הינם בהתאם לתוכנית
המאושרת ,תנאיה ויעדיה ועפ"י החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט1959-
ולהוראותיו.
 .2.1.2בדיקת עלויות ההשקעה המדווחות באמצעות דגימת חשבוניות ,קריאת הסכמים עם
ספקים ומסמכים אחרים נדרשים בהתאם לתכנית עבודה אשר תקבע ע"י הרשות
להשקעות.
 .2.1.3בדיקת הקצאות ההון אשר יבוצעו ע"י החברה במסגרת התכנית המאושרת ובהתאם
לדרישות החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט  1959-ולהוראותיו.
 .2.1.4כל בדיקה שתידרש בהתאם לתכנית העבודה שתקבע ע"י הרשות להשקעות.
 .2.1.5דיווח מפורט לענבל על ממצאי הבקרה אשר בוצעה כאמור לעיל.
 .2.1.6ייעוץ לענבל או באמצעותה לממשלה והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים בקשר
עם ביצוע הפרויקט לרבות הופעה כיועץ ו/או כעד בפני בתי משפט ובוררים .התשלום
למומחה עבור שירות זה יוסכם בין המומחה לענבל אם וכאשר יידרש.
 .2.2כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים לפי דרישת ענבל ,ולשיקול דעתה
הבלעדי.
 .2.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי ענבל אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו והשירותים
המבוקשים יינתנו בהתאם לצרכיה של המזמינה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 .2.4המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפיה המציע הזוכה יבצע את השירותים המבוקשים
כאמור לעיל במספר פרויקטים אשר יאושרו לאינטל ,בהתאם לכתבי אישור שיאושרו לחברה
ע"י הרשות להשקעות.
(להלן" :השירותים" ו/או "השירותים המבוקשים").
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 .3פרק  - 3תנאים מקדמיים ודרישות סף
רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה באופן מצטבר ,על כל התנאים הבאים:
 .3.1תנאי סף שבהם צריך לעמוד במצטבר המציע עצמו:
 .3.1.1תנאי סף מנהליים
3.1.1.1

מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך זה הינו תאגיד
רשום כדין בישראל או עוסק מורשה.

3.1.1.2

על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")
כמפורט להלן:
 3.1.1.2.1אישור פקיד מורשה או רו"ח המעיד שהמציע מנהל פנקסי
חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על
הכנסותיו ושהינו מדווח על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק
מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-על האישור להיות תקף ועדכני
נכון ליום הגשת ההצעה.
 3.1.1.2.2תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א( 1991-להלן -חוק עובדים זרים) ולפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן – חוק שכר מינימום) .המציע
יצהיר כי המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,ואם הורשע ביותר משתי
עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
על התצהיר להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה.

3.1.1.3

תצהיר המציע בדבר עמידה בדרישה לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
בהתאם להוראות חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –
( 1998להלן – חוק שוויון זכויות).

3.1.1.4

למציע ו/או למי למטעמו אין כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן
השירותים המבוקשים לענ בל ,לרבות כל קשר שהוא עם אינטל ו/או מי
מבעלי השליטה בה ו/או עם מי מחברי ההנהלה באינטל .על המציע להודיע
לענבל ,לאלתר ,בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד
עניינים כלפי ענבל ו/או המדינה ולפעול בהתאם להנחיותיה.
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 .3.1.2תנאי סף מקצועיים
 3.1.2.1המציע עצמו הינו בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות ,במהלך  8השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ( ,)2012-2019בביצוע "ביקורת
חשבונאית נדרשת" (כהגדרת מונח זה בסעיף  1.3לעיל – ההגדרות).

לצורך הוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את הטבלה בנספח א' 1סעיף  2ויצרף
חוות דעת חתומה על ידי המציע ואת נתוני הרכוש הקבוע במאזן החברה סולו,
וביאור רכוש קבוע מתוך הדוחות הכספיים סולו המבוקרים (ניתן לחשוף במסגרת
המכרז נתונים כספיים רק בגין הסעיפים הנדרשים) עבור כל חברה עבורה ביצע
ביקורת חשבונאית נדרשת שתפורט בטבלה.

 .3.2תנאי הסף בהם צריכים לעמוד כל אחד מחברי הצוות בנפרד ,במצטבר .חברי הצוות אשר
יספקו את השירותים בפועל:
המציע יציג צוות מקצועי מבצע של  2אנשים המורכב מראש צוות וחבר צוות (להלן" :חברי
הצוות") ,אשר באמצעותם יינתנו השירותים המבוקשים ,כשכל אחד מהם עומד ,במועד
האחרון להגשת ההצעות בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
תנאי הסף בהם צריך לעמוד באופן מצטבר חבר הצוות (שאינו ראש צוות) שיספק את
השירותים בפועל:
3.2.1

על חבר הצוות להיות בעל רישיון רואה חשבון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון
בישראל.
לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע במסגרת הצעתו את הרישיון של חבר הצוות.

3.2.2

על חבר הצוות להיות בעל ניסיון של  3שנים לפחות במצטבר ,בין השנים ,2014-2019
בביצוע "ביקורת חשבונאית נדרשת" (כהגדרת מונח זה בסעיף  1.3לעיל – ההגדרות).

לצורך הוכחת תנאי סף זה יפרט המציע לקוחות עבורם ביצע חבר הצוות (שאינו ראש
צוות) ביקורת חשבונאית נדרשת בין השנים  2014-2019ואנשי קשר עמם ניתן ליצור
קשר לצורך קבלת המלצה.
תנאי הסף בהם צריך לעמוד באופן מצטבר ראש הצוות שיספק את השירותים בפועל:
3.3.1

על ראש הצוות להיות בעל רישיון רואה חשבון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון
בישראל.

לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע במסגרת הצעתו את הרישיון של ראש הצוות.
3.3.2

על ראש הצוות להיות בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במצטבר ,בין השנים 2012-
 ,2019בביצוע "ביקורת חשבונאית נדרשת" (כהגדרת מונח זה בסעיף  1.3לעיל –
ההגדרות).

לצורך הוכחת תנאי סף זה יפרט המציע בטבלה שבנספח א' 1סעיף  3לקוחות עבורם
ביצע ראש הצוות המוצע ביקורת חשבונאית נדרשת בין השנים  2012-2019ואנשי קשר
עמם ניתן ליצור קשר לצורך קבלת המלצות ויצרף את נתוני הרכוש הקבוע במאזן החברה
סולו ,וביאור רכוש קבוע מתוך הדוחות הכספיים סולו המבוקרים (ניתן לחשוף במסגרת
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המכרז נתונים כספיים רק בגין הסעיפים הנדרשים) עבור כל חברה עבורה ביצע ביקורת
חשבונאית נדרשת שתפורט בטבלה.

 .4פירוט המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו
 .4.1מעטפה מס' ( 1הצעה כספית) –
 .4.1.1על גבי מעטפה זו יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום על גבי המעטפה:
 .4.1.2מכרז פומבי מס'  11/2020לבחירת מומחה חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות
המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון ,תש"יט,1959-
בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ  – -מעטפה מס'  – 1הצעה
כספית".
למעטפה זו יכניס המציע העתק אחד של הצעתו הכספית (נספ ח
ב') שהוא מלא וחתום כנדרש.
 .4.2מעטפה מס' ( 2מסמכי ההליך) –
 .4.2.1על גבי מעטפה זו יציין המציע את שמו המלא וכן ירשום על גבי המעטפה:
 .4.2.2מכרז פומבי מס'  11/2020לבחירת מומחה חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות
המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון ,תש"יט,1959-
בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ  -מעטפה מס'  –2מסמכי
ההליך".
למעטפה זו יכניס המציע העתק אחד מקורי של מסמכי ההליך כמפורט להלן.
על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום
על כל חוצץ את הכותרת המודגשת בכל תת סעיף:
 4.2.1חוצץ  – 1תצהירים והתחייבויות :
על המציע למלא את כל הפרטים בנספחים שיפורטו להלן ולחתום בסוף כל תצהיר
בחתימה מלאה וכן להחתים עורך דין לצורך אימות החתימה .על המציע להצהיר על
התצהירים הבאים כמשמעותם בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות (נוסח חדש),
תשל"א.1971-
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ההצעה תכיל את כל המסמכים הדרושים כמפורט להלן:
נספח א' – נספח התצהירים – כמפורט להלן:
8.10.1.1


סעיף  – 1פרטי המציע



סעיף  – 2מורשי החתימה מטעם המציע



סעיף  – 3הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה



סעיף  – 4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים



סעיף  – 5התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים



סעיף  – 6תצהיר אי תיאום הצעות



סעיף  – 7תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות



סעיף  - 8התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים



סעיף  – 9בקשה למניעת חלקים חסויים בהצעת המציע

 .1.1.1.1נספח א – '1תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף – לתצהיר יצורפו הנספחים
כמפורט להלן:


נספח  – 1תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה



נספח  – 2חוות דעת חתומות כמפורט בסעיף  5לנספח א'1



נספח  – 3רישיונות של כל אחד מחברי הצוות



נספח 4א' – קו"ח של חבר צוות (שאינו ראש צוות)



נספח 4ב' – קו"ח של ראש הצוות



נספח  – 5אישור ניהול ספרים כדין



נספח  – 6אישור ניכוי מס במקור

 4.2.2חוצץ  – 2מסמכי המכרז ומכתבי הבהרה
 4.2.2.1מסמכי המכרז – כשהם חתומים בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי
החתימה במציע וחותמת המציע.
 4.2.2.2מכתבי הבהרה – ככלל שיפורסמו באתר ענבל .המסמכים יצורפו כשהם
חתומים בכל עמוד בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת
המציע.
 4.2.2.3חוצץ  – 3הסכם ההתקשרות
נספח ג' – הסכם ההתקשרות על נספחיו יש להגיש בשני עותקים מקוריים.
כל עותק של ההסכם יוגש שהוא חתום בכל עמוד בראשי תיבות של מורשי
החתימה ובחותמת המציע ובמקום המבוקש לכך בסוף ההסכם בחותמת
מלאה של מורשי החתימה בצירוף חותמת המציע.
 .4.3מעטפה מס' 3
 .4.3.1על גבי מעטפה זו יציין המציע "מכרז פומבי מס'  11/2020לבחירת מומחה חשבונאי
לביצוע בקרה על ההשקעות המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד
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השקעות הון ,תש"יט ,1959-בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ"
 לידי עו"ד מור מלכה".למעטפה זו יכניס המציע את מעטפה מס'  1ומעטפה מס'  2ויגיש כאשר המעטפה חסרת
כל סימני זיהוי חיצוניים המעידים על זהות המציע.
במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים ,באחריות המציע לוודא כי קיבל לידיו אישור על
הגשת הצעה לתיבת המכרזים (טופס לבן) וכי העתק האישור כאמור על הגשת ההצעה
לתיבת המכרזים (טופס ורוד) ישודך למעטפה מס' .3
 .4.4מספר עותקים של ההצעה
 4.4.1על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד מקורי ,למעט הסכם ההתקשרות (נספח
ג') אותו יש להגיש בשני עותקים חתומים כדין .העותקים אשר יוגשו יהיו חתומים
בחתימות מקוריות (לא צילום).
 4.4.2על המציע להשאיר ברשותו העתק נאמן למקור של ההצעה בשלמותה.
4.5

חתימה על ההצעה
המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת המציע (במידה ורלוונטי) בכל מקום
דרוש בו התבקש .בכל יתר העמודים בהם לא נדרשה חתימת המציע באופן מפורש ,לרבות
מסמכי המכרז וכל דף נייר אחר שיוגש יחד עם ההצעה ,בין אם נערך על ידי המציע ובין אם
נערך על ידי המזמינה ,יחתום המציע בראשי תיבות בתחתית העמוד .מציע שלא יגיש את
כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת הצעתו.

4.6

שינויים אסורים בהצעה
למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה ,והוא
חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה .כל
שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס המכרז על כל נספחיו ,בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל
הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים ,או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת עלולים לגרום
לפסילת ההצעה.
הערה כללית :לענבל הזכות לדר וש מהמציע השלמות ,פרטים ו/או מסמכים נוספים
המתייחסים למצגים שניתנו בהתאם להליך ,לרבות בקשר לכישוריו ,מקצועיותו ,ניסיונו,
אמינותו והאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ,וכן
לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות (לרבות ביקור באתר החברה ו/או
קיום ראיונות ותשאולים כנדרש) .המציע יעמיד לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל
ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין.
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 .5פרק  – 5אמות מידה ומשקולות לבחירת ההצעה הזוכה
ההצעות הזוכות במכרז תיבחרנה ע"י וועדת המכרזים של חברת ענבל ,מבין ההצעות אשר הגישו את
המסמכים הנדרשים ועמדו בתנאי הסף ,על פי שקלול של קריטריונים איכותיים (אמות המידה) ושל
הצעת המחיר וזאת על פי השלבים המפורטים להלן:
5.1

שלב  – 1עמידה בתנאי הסף
בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,ותיבדק
עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות .במסגרת זו ,תפתח "מעטפה מס'
 "2כאמור לעיל של כל מציע .רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני.

5.2

שלב  – 2בחינת איכות (:)60%
בשלב זה תתבצע בחינת איכות של ההצעות על פי הקריטריונים הבאים:
על המציע למלא את נספחים א' ו -א' 1המצורפים להזמנה זו בכדי להשלים את הנדרש ביחס
לאמות המידה שלהלן.
אמות המידה
(א) ותק של המציע בביצוע "ביקורת חשבונאית נדרשת"
(כהגדרת מונח זה בסעיף  – 1.3ההגדרות)

ניקוד מקסימלי
 8נק'

(לצורך צבירת ניקוד איכות באמת מידה זו יהיה על המציע
למלא את הטבלה בנספח א' 1בסעיף )2
 6-11שנים –  4נק'
 12שנים ומעלה –  8נק'
(ב) וותק של ראש צוות (אשר יספק את השירותים בפועל
לענבל) שביצע "ביקורת חשבונאית נדרשת" (כהגדרת מונח זה
בסעיף  – 1.3ההגדרות)

 8נק'

(לצורך צבירת ניקוד איכות באמת מידה זו יהיה על המציע
למלא את הטבלה בנספח א' 1בסעיף )3
(לצורך צבירת נקודות באמת מידה זו -על המציע יהיה לפרט
ביקורות חשבונאיות ולהציג רשימת לקוחות עם מספרי טלפון
בשנים הרלוונטיות)
 6-10שנים –  4נק'
 11שנים ומעלה –  8נק'
(ג) מספר חברות אשר בוקרו ע"י ראש הצוות ועונות להגדרת
"ביקורת חשבונאית נדרשת"
עד  2חברות  3 -נק'
 3-4חברות –  5נק'
מעל  5חברות –  8נק'
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ניקוד מקסימלי

אמות המידה
(ד) שיחות ממליצים טיב ההמלצות שקיבל ראש הצוות –

 10נק'

המזמינה תיבחר מתוך רשימת הלקוחות שציין המציע בנספח
א' 1להצעתו עד שני לקוחות.
המזמינה תפנה לשני אנשי הקשר בשאלות זהות ומובנות מראש
וכל איש קשר יידרש לדרג את שביעות רצונו מראש הצוות בטווח
שנע בין ( 1חוסר שביעות רצון) ל 5-נקודות (שביעות רצון רבה).
יובהר ,כי המזמינה תהיה רשאית לנקד סעיף זה מניסיונה
האישי ,גם אם המציע לא ציין בהצעתו אודות הניסיון עם
המזמינה.

(ה) ראיון  -בכדי לעבור לשלב ההצעות הכספיות על המציע
לצבור בראיון לפחות  20נקודות מתוך  26נקודות אפשריות.

 26נק'
לפחות  20בראיון

הפרמטרים עליהם ייבחן המציע בראיון:
 .1התרשמות כללית מראש הצוות המוצע :הפגנת ידע
ומקצועיות בתחום ובתכני השירותים המבוקשים והתאמה
לצרכי הפרויקט .לרבות עוצמה אישית ,מוטיבציה ,ייצוגיות,
הבעה ורהיטות של המציע  -עד  13נק'
מחבר
כללית
 .2התרשמות
(שאינו ראש צוות) – עד  13נק'

הצוות

המוצע

* על חברי הצוות המוצע (שותף ,אחראי מקצועי ומבצע/ים)
להגיע לראיון.

סה"כ

 60נק'

לוועדת המכרזים של ענבל שמורה הזכות ,לעדכן את ציון הסף בריאיון ,הדרוש לשם מעבר
לשלב הכספי במכרז ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומטעמים שיירשמו.
5.3

שלב  – 3פתיחת הצעות המחיר וניקודן ()40%
בשלב זה תפתח המזמינה את "מעטפה מס' ( "1הצעה כספית) של המציעים אשר עמדו בתנאי
הסף ובוצעה להם בחינת איכות על פי אמות המידה המפורטות לעיל ,והצעתם קיבלה בשלב
הריאיון באיכות לכל הפחות  20נקודות מתוך  26אפשריות.
להצעת המחיר יינתן משקל של  40נקודות בהתאם לפירוט שלהלן:
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המחיר לשעת עבודה הנמוך ביותר יקבל את מלוא הנקודות בסעיף ושאר המציעים יקבלו ציון
ביחס למציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר לשעת עבודה וזאת בהתאם לנוסחה הבאה:
הצעת המחיר של המציע = Zi
הצעת המחיר הזולה ביותר = Zmin

Y=Zmin/Zi *40

ציון הצעת המחיר = Y
5.4

שלב  – 4שקלול ניקוד איכות ומחיר ובחירת ההצעות הזוכות
ההצעה הזוכה ,תהייה ההצעה שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוהה ביותר בחיבור הציון
שקיבלה כל הצעה ברכי ב האיכות ובעבור הצעת המחיר על פי הנוסחה הבאה:
 =Xניקוד איכות.
Z=X+Y

 =Yציון הצעת המחיר.
 =Zציון סופי.

 .6פרק  - 6התמורה
 6.1הצעת המחיר עבור מתן השירותים המבוקשים תוגדר במונחי אחוז הנחה מהתעריפים המרביים
להתקשרות עם רואי חשבון ,כפי מוגדרים בהוראת תכ"ם  – 13.9.0.2התקשרות עם נותני
שירותים חיצוניים כעדכונה מעת לעת .נוסח הוראת התכ"ם  13.9.0.2המעודכנת מפורטת
בקישור הבא :
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
בתוספת החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים בהתאם לתעריף שנקבע
בהוראת התכ"ם האמורה לעיל.
אין להציע אחוז הנחה שלילי .ככל שיוצע אחוז הנחה שלילי הדבר עלול להביא לפסילת
ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
 6.2מוסכם בזה כי תשלום התמורה כאמור יהא מותנה בכך שכל ביקור של המציע הזוכה יתואם
מראש ובכתב עם ענבל.
 6.3התמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו של המציע הזוכה לפי חוזה זה,
ופרט לכך לא יהיה המציע הזוכה זכאי לכל תמורה נוספת מענבל או מכל גורם אחר.

.7

פרק  - 7דרך הגשת ההצעות ובחינתן
 .7.1הגשת ההצעה
 .7.1.1הגשת ההצעה פירושה כי המציע סבור כי הינו עומד בתנאי הסף האמורים לעיל ,הבין
את מהות העבודה ,הסכים לכל תנאיה ובטרם הגיש את הצעתו ,קיבל את מלוא המידע
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האפשרי ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל
טענה לעניין חוסר ידע ו/או הבנה ו/או כל תנאי הכלול במסמכי הליך זה ,על כל חלקיו .
 .7.1.2הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההליך על נספחיו ,לרבות
החוזה והכול בלא כל שינוי ו/או תוספת.
 .7.1.3המציע מתחייב כי כלל הנתונים ,הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם נכונים
ומלאים .המציע מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן ,תקף ומדויק את כל
שהתבקש .ידוע למציע כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.
 .7.2דרך בחינת ההצעות
המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על-פי הזמנה זו כדלקמן:
שלב א'

בדיקת המסמכים הנדרשים  -בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים
ותקינותם לרבות הבהרות שנשלחו במידה וישנן (כולל בקשת השלמות
במקרה הצורך וקבלת ההשלמות).

שלב ב'

תנאי סף  -עמידה בתנאי הסף (של המציע והצוות מטעמו) .המזמינה רשאית
לפסול כל הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל
המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה אינו נכון ו/או אינו
מלא.

שלב ג'

ניקוד ההצעות על פי אמות המידה  -ניקוד ההצעות שעמדו בתנאי הסף
בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף  5לעיל.

שלב ד'

ראיון אישי  -הזמנת המציעים והגעה לראיון אישי של חברי הצוות המוצעים .

שלב ה'

התמורה – מציע/מציעים שעברו את ניקוד האיכות המינימלי שנקבע בשלב
הריאיון האישי יעברו לשלב זה בו יפתחו ההצעות הכספיות.

שלב ו'

בחירת מציע זוכה בהתאם לאמות המידה כאמור לעיל.

שלב ז'

הודעות זכיה/דחיה לכלל המציעים  -שליחת הודעות זכיה/דחיה לגבי תוצאות
ההליך לרבות דרישה מהמציע הזוכה לשליחת האישורים הנדרשים.

 .7.3איסור הפצת מסמכי ההזמנה
כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם מועברים למזמינים לשם הגשת
הצעות במסגרת הליך זה .המציע אינו רשאי להעתיקם ,לשנותם ,לצלמם ,להעבירם או
להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.
 .7.4הודעה על תוצאות ההליך
הודעה על תוצאות ההליך יימסרו בכתב לכל המציעים על פי כתובתם ,כמצוין בהצעתם,
ו/או בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע בנספח א' להזמנה .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההליך ,והיא לא תחייב את המזמינה
בכל צורה שהיא ,אלא אם נמסרה בכתב ו/או בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה .כמו כן ,מובהר
בזאת כי אין בתוצאות ההליך כדי לחייב את המזמינה בכל הקשור בהתקשרות זו כל עוד
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לא הושלמה ההתקשרות ובכלל זה חתימת המזמינה על החוזה ומשלוח כל האישורים
הנדרשים ע"י המציע הזוכה.
 .7.5זכות עיון
 .7.5.1על המציע לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי בתוספת הסבר קצר .מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד
מסחרי או סוד מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שענבל תתבקש להציג את ההצעה
הזוכה ,תהא ענבל רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו.
 .7.5.2ענבל תאפשר למציע הזוכה להביע את עמדתו במידה והוועדה תחליט לחשוף חומר
שהמציע ציין כסוד מסחרי או כסוד מקצועי ,בטרם חשיפתו .לענבל שמורה הזכות
להחליט לאחר קבלת עמדתו של המציע הזוכה אם לחשוף החומר או אם לאו .ענבל
תיידע את המציע הזוכה בהחלטתה בטרם ביצועה.
 .7.5.3מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כסודות מסחריים ו/או מקצועיים יהא
מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר
אותם ככאלה .מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים על פי
דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה ,וזאת לפי שיקול דעתה המלא.
 .7.6תנאים מקדימים לכניסתו לתוקף של חוזה ההתקשרות
 .7.6.1עם משלוח ההודעה למציע הזוכה תשלח אליו דרישה לשליחת האישורים הביטוחים
הנדרשים ופרטי פתיחת מציע חדש במערכת.
 .7.6.2יובהר כי כניסת ההסכם לתוקף תהא רק לאחר חתימת המזמינה ,באמצעות מורשה
החתימה שלה ,על ההסכם והמצאת האישורים כאמור על ידי המציע הזוכה ,בזמן
וכנדרש.

.8

פרק  - 8התחייבויות המציע
 .8.1עובדי המציע
.8.1.1

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו/או הצוות המוצע מטעמו לא
יהיו כל יחסי עובד מעביד בשום צורה ואופן שהוא וכי ענבל לא תישא בכל
עלות/תשלום הקשורים והנובעים מכך למעט התמורה כפי שמפורט בסעיף 11
להסכם.

.8.1.2

המציע מתחייב לצרכי ביצוע הליך זה ,כי עובדיו הינם עובדים ומועסקים במסגרת
הארגונית שלו ולא של ענבל וכן פועלים עפ"י כל חוקי ההעסקה כמתחייב מכל חוק.

 .8.2אחריות המציע כלפי המועסקים על ידו
.8.2.1

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין .כן
יהיה המציע לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו ,או בגין רכושו ונכסיו ו/או על ידי
המועסקים על ידו לרבות הצוות המוצע על ידו ,למטרות הסכם זה .אם על אף
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האמור תחויב ענבל כדין ,לשאת בחבות ,או לעשות מעשה כלשהו ,יפצה אותה על
כך המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל.
.8.2.2

ענבל תודיע למציע על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה בעניין זה ותיתן לו אפשרות
להצטרף להליכים המשפטיים עד כמה שהדבר יהיה תלוי בה ,ולהשתתף בניהול
ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור ביחד עמה.

 .8.3חובת דיווח של המציע לגבי שינויים ו/או עדכונים במציע
המציע מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו
ו/או הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט הנוגע לצוות המוצע
מטעמו ו/או כל שינוי במציע שיכולות להיות לו השלכות לגבי מתן השירותים המבוקשים
ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף במסגרת הזמנה זו הן של המציע והן של מי
מהצוות המוצע על ידו .לאחר קבלת הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל ,למזמינה
יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מתן אפשרות של הפסקת קבלת
השירותים מהמציע.
 .8.4המציע נותן הסכמתו למסירת מידע מהמרשם הפלילי והכל בכפוף לאמור בסעיף  14לחוק
המידע הפלילי ותקנות השבים ,התשע"ט – .2019
 .8.5שמירת סודיות
המציע מתחייב הן בשם עצמו והן בשם עובדיו ובשם הצוות המוצע מטעמו ,לשמור בסוד
ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה .ללא הרשאה מהנהלת ענבל לא ימסור המציע כל
ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה .לעניין זה ,יחולו על המציע הוראות סעיפים
 118ו 119 -לחוק העונשין ,תשל"ז .1977 -
 .8.6איסור הסבת זכויות
המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת ,במישרין או בעקיפין ,את זכויותיו או את
חובותיו לפי תנאי הליך זה ,כולן או חלקן ,ללא הסכמה מראש ובכתב מאת ענבל.
 .8.7ביטוח
המציע מתחייב כי במידה וייבחר כמציע זוכה ,יקיים את כלל הביטוחים הנדרשים כמפורט
בהסכם ההתקשרות למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת,
במידת הצורך וכל עוד אחריותו קיימת .על המציע לוודא בטרם הגשת הצעתו כי הינו עומד
בכל דרישות הביטוח המפורטות בסעיף  9להסכם ההתקשרות.

.9

פרק  - 9תנאים כלליים
 .9.1המסגרת הארגונית של השירותים שיינתנו על ידי המציע
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בין ענבל לבין המציע ו/או עובדיו אין ולא יהיו יחסי עובד
מעביד בשום צורה ואופן שהוא.
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 .9.2העדר בלעדיות
קבלת הצעת המציעים הזוכים בהליך וחתימה על ההסכם לא תקנה בלעדיות כלשהי לביצוע
השירותים וענבל תהיה רשאית בכל עת ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר עם אחר/ים
לביצוע השירותים.
 .9.3העדר חובה לקבלת איזו מההצעות
למרות כל האמור בכל מקום אחר בהזמנת הצעות זאת ,ענבל אינה מתחייבת לקבל איזה
מההצעות שיוגשו בהליך.
 .9.4שמירת דינים והוראות
לא תתקבל כל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינה תואם לדעת ענבל את הוראות הדין וכן מכל
סיבה שהיא ,ההצעה בכללותה אינה תואמת לדעת ענבל את התחייבות הזוכה על פי דין.
 .9.5סמכות השיפוט
סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה ,או בכל תביעה הנובעת
מהליך זה ,תהיה אך ורק בבתי המשפט באזור תל אביב יפו והמרכז.

בכבוד רב,
ענבל חברה לביטוח בע"מ
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נספח א'
נספח תצהירים
אני הח"מ ,מר/גב' ______________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,ומר/גב'
___________________ ,נושא/ת ת.ז .שמספרה ______________ ,לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו להצהיר את
האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן ,מצהיר/ים בזאת בכתב כדלקמן:
אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה המצורף להצעתנו
בהליך מס'  11/2020לבחירת מומחה חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל
אלקטרוניקה בע"מ עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן" :ההליך").
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
להצעה להליך מס'  11/2020לבחירת מומחה חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות בפרויקט הרחבה של מפעל
אינטל אלקטרוניקה בע"מ עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ.
פרטי המציע:

 .1פרטי המציע:
1

שם המציע כפי שהוא רשום במרשם

2

סוג התארגנות

3

תאריך הרישום

4

מספר מזהה

5

כתובת המציע (רחוב ,מספר ,עיר ,מיקוד
ות.ד)

6

טלפון המציע

7

מספר חשבון בנק

8

מנכ"ל המציע

9

איש הקשר מטעם המציע

שם:
מספר טלפון:
דוא"ל:
שם:
כתובת:
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
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לשימת ליבכם -לכתובת מייל של איש הקשר ואליה בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן
השירותים המבוקשים.

 .2מורשי החתימה מטעם המציע
פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת ,אם ישנן:
מס'

שם מורשה חתימה

מס' תעודת זהות

דוגמת חתימה

1
2
3


הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע (יש לסמן בהתאם – אין להשאיר ריק)
ביחד
ביחד בצירוף חותמת החברה
לחוד
לחוד בצירוף חותמת החברה

 .3הצהרות המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4
3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

הנני מצהיר כי קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו ,תנאיו וחלקיו (לרבות תשובות
לשאלות ההבהרה והבהרות עורך המכרז) ,הבנתי את כל האמור בו וקבלתי הבהרות לגבי כל
נושא שבספק.
הנני מצהיר כי הגשת ההצעה על ידי משמעה כי הנני עומד בתנאי הסף המבוקשים ,הבנתי את
מהות מתן השירותים המבוקשים ומסכים לכל תנאי .כמו כן ,הנני מצהיר כי טרם הגשת הצעתי
זו ,קיבלתי את מלוא המידע האפשרי ,בדקתי את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות ,ולפיכך אין
לי כל טענה כי לא ידעתי ו/או לא הבנתי פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי מכרז זה ,על כל
פרטיו וחלקיו.
הנני מצהיר כי יש ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים במכרז זה ובהסכם ההתקשרות
במצטבר .הנני מצהיר כי יש לי הידע ,הניסיון ,הכישורים ,היכולת הפיננסית והטכנית להעניק
את השירותים המבוקשים עבור ענבל.
הנני מצהיר כי הגשת הצעה מטעמי מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו ,לרבות
הסכם ההתקשרות והכל בלא שינוי ו/או תוספת.
הנני מצהיר ומתחייב כי כלל הנתונים ,הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הם
משקפים באופן מהימן ,תקף ,מלא ומדויק את המציע ופועלו .ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים
יהוו עילה לפסילת ההצעה לאלתר.
הנני מצהיר כי ידוע לי שההצעה שהוגשה על ידי ,על כל צורפותיה ,תעמוד בתוקפה במשך 180
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,או  90ימים נוספים אם ענבל ביקשה להאריך את תוקף
ההצעה כאמור ובכתב.
אם הצעתי תיבחר הנני מתחייב כי בתוך  10ימים מיום קבלת הודעת המזמינה בכתב ,להמציא
לידי המזמינה נספח אישור בדבר קיום ביטוחים ,הכל כנדרש בהתאם לתנאי המכרז וההסכם על
נספחיו.
הנני מצהיר כי ידוע לי שבחירת ההצעה הזוכה ב מכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים.
כמו כן ,ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי
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מורשי החתימה של ענבל והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים כאמור .ידוע לי
כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המזמינה לזוכה.
 3.1.9הנני מתחייב כי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט בהזמנה להציע
הצעות למשך כל תקופת ההתקשרות.
 3.1.10הנני מצהיר ומתחייב בזאת שלא להתקשר עם גורם שאינו מקיים את הוראות המכרז.
 3.1.11הנני מצהיר ומתחייב כי לצורך ביצוע השירותים אעמוד בכל דרישות המכרז לרבות דרישות
המחשוב כמפורט במסמכי המכרז והדרישות לעניין שירותי המזכירות.
 3.1.12ידוע לי כי הגשת ההצעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות
לבקש מבתי המשפט להוציא צווי מניעה (לרבות צווי ביניים) בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז
כנגד המזמינה או מי מטעמה ואהיה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמור.
3.1.13

3.1.14
3.1.15
3.1.16

ידוע למציע כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה ונמסרו לצורך הגשת הצעות
בהליך זה וכי אינו רשאי להעתיקם ,לצלמם ,להעבירם לאחר ,לאפשר לאחר לעיין בהם או
להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.
הנני מצהיר כי המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל.
הנני מצהיר כי ראש הצוות וכל חברי הצוות המוצע הינם בעלי רישיון רו"ח כדין( .מצ"ב רישיון
רו"ח).
הנני מצהיר כי המציע בעל /איננו בעל ניסיון עבודה קודם עם הרשות להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה השקעות( .אנא מחק את המיותר) .במידה וקיים ניסיון קודם אנא פרט:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 .4פרק  – 4תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ מצהיר כי -
 עד מועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-להלן  -החוק)
הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה
לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-שנעברה לאחר יום .)31.10.2002
או
 הספק ובעל זיקה אליו (כהגדרתם בסעיף  2ב לחוק) כן הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה
לעניין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-
או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-שנעברה לאחר יום  ,)31.10.2002אולם במועד ההתקשרות חלפה
שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

[יש למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי]
 .5פרק  – 5התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים
הנני מצהיר ומתחייב לקיים בכל תקופת ההתקשרות ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי המציע לצורך ביצוע מתן השירותים
המבוקשים כמפורט במכרז זה ובהסכם ההתקשרות ,אחר האמור בהוראות כל דין ובכלל זה ,הוראות החוק והפסיקה
הקשורים בהעסקת עובדים ,כפי שהם בעת חתימת הסכם ההתקשרות וכפי שישונו מעת לעת ,לרבות חוקים חדשים
שיחוקקו בתקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.


חוק שרות התעסוקה ,תשי"ט – .1959
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חוק שעות העבודה והמנוחה ,תשי"א – .1959



חוק דמי מחלה ,תשל"ו – .1976



חוק חופשה שנתית ,תשי"א – .1950



חוק עבודת נשים ,תשי"ד – .1954



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



חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1953



חוק החניכות ,תשי"ג – .1953



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



חוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1958



חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – .1963



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



חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – .1987



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



חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט – .1959

 .6פרק  - 6תצהיר אי תאום הצעות
אני הח"מ מצהיר בזאת כי:
א .הצעה זו הוחלטה על ידי באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע
פוטנציאלי אחר.
ב .הצעה זו לא הוצגה בפ ני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
ג.

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

ד .לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו.
ה .לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
ו.

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים
 המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז
אם כן ,אנא פרט:
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק
ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-

 .7פרק  – 7תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות
יש לסמן את האפשרות המתאימה:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998-לא חלות על המציע.
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 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998-חלות על המצי והוא מקיים
אותם.
במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998 -חלות על המציע נדרש
לסמן  xבמשבצת המתאימה:
 המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח -
 ,1998ובמקרה הצורך -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח, 1998 -הוא פנה כאמור
ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה
עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

 .8פרק – 8התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ מצהיר בזאת כי הן אני והן העובדים המקצועיים במציע אשר מתעתדים ליתן שירות במסגרת המכרז
מתחייבים לשמירת סודיות ולהיעדר ניגוד עניינים כדלקמן:
ואני הבעלים של המציע /מורשה חתימה עפ"י דין במציע.
הואיל:
וענבל הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו ,קבלני
והואיל:
משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות
התחייבות זו וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות כל הדרוש לשמירת סודיות המידע
כהגדרתו להלן.
והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא
והואיל:
לידיעתי מידע ( )INFORMATIONאו ידע ( )KNOW- HOWכלשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת,

והואיל:

חומר ,תכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף  91לחוק
העונשין ,תשל"ז 1977-מסוגים שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי
או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל"-קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע
אליו ,בין בעל פה ובין בכתב ,לרבות בתעתיק ,בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאגור
מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות אך מבלי גרוע מכלליות האמור ,נתונים ,מסמכים ודו"חות
(להלן" :המידע").
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או
גוף כלשהם מלבד לנציגי ענבל המוסמכים לעניין ההסכם ללא השגת אישור נציג ענבל המוסמך,
מראש ובכתב עלול לגרום לענבל או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז –  1977ופגיעה בהוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-
אי לזאת ,אני מתחייב כלפי ענבל התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת כדלקמן:

.1

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.2

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.

.3

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים
ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לתועלתי האישית או לכל
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שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל ,בכל
דרך או אופן שהם את המידע.

.4

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על ידי נותן
השירותים או לאחר מכן וללא הגבלת זמן ,לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם
להגיש את המידע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או
להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או
כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף לאף גורם.

.5

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב
התחייבות זה ,לרבות שמירה על סודיות המידע ושלמותו ובין השאר ,לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.

.6

להביא לידיעת עובדיי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה
זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על טופס התחייבות
זה.

.7

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג אשר
ייגרמו לכם או לצד שלישי כתוצאה מהפרת התחייבותי זו וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי
בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

.8

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי
מכם או השייך לכם ,שהגיע לחזקתי או לידיי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם
או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור ענבל .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור
אצלי עותק של חומר כאמור או של מידע.

.9

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב
התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו אני עשוי להימצא ,במישרין או
בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים ,בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים
לענבל לבין עניין אחר .בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני ,עניינו של קרובי או של גוף שאני או
קרוב שלי חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף שלי או שלקרוב שלי חלק בו ,בהון
המניות ,בזכות להגשת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה וכן גם עניינו של לקוח
שאני או מעסיקי או שותפי או עובד העובד עמי או בפיקוחי ,מייצגים/מייעצים/מציעים
(להלן" :עניין אחר").

 .10בכלל זה ,נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה ,לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני
עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין אחר
שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
 .11בכל מקרה שאפר התחייבות זו ,לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לענבל ו/או
הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילותיכם ,תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי
אישית בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל .הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא
בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין,
התשל"ז 1997 -וחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981 -
 .12התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת מעמד של עובד-מעביד ו/או קשר אישי מכל סוג שהוא ביני
לבינכם ,למעט אחריותי האישית על-פי כתב התחייבות זה.
 .13מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע אשר התקבלו אצלי בכל דרך שהיא יחולו כל
הוראות כתב התחייבות זה.
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 .14מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת
המוקנית לענבל על פי כל דין או הסכם.
 .9פרק  – 9בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים בהצעתי
הנני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה ,הצעתי במלואה
תהיה חשופה לעיון של יתר המציעים ,זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן ,שהאמור בה מהווה סוד
מסחרי ו/או מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם .כמו כן ,אני מודע כי פירוט חלק
מההצעה כסוד מסחרי תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של מציע אחר במידת
הצורך.
הנני מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר ,השיקול האם מידע מסויים יוצג או לא כלפי כל
מציע אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין
זה.
(יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם)

שם המסמך

מס' הסעיף בהצעה

נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ___________ ,מ.ר _______ ,מרח' ____________ ,מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע
בפני _________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי ,מורשה חתימה מטעם המציע ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני
את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

תאריך

שם מלא של עורך הדין ומ.ר.
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נספח א' – 1תצהיר פירוט עמידה בתנאי הסף
תצהיר בדבר ניסיון רלוונטי ואישור עמידה בתנאי הסף
אני הח"מ מר/גב'__________ ,נושא ת.ז .מס' ________ ,מורשה חתימה עפ"י דין במציע אשר משמש בתפקיד ______
מטעם המציע_________ (להלן – "המציע") לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1כי קיבלתי ייעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע ולחייב את המציע בנכונות הצהרתי זו.
 .2כי המציע ב על הניסיון ,היכולת ,המיומנות ,כוח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כל השירותים המבוקשים
המפורטים במסמכי המכרז במצטבר.
 .3כי למציע ו/או למי מטעמו אין כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן השירותים המבוקשים לענבל ,לרבות כל
קשר שהוא עם אינטל ו/או מי מבעלי השליטה בה ו/או עם מי מחברי ההנהלה באינטל.
 .4כי המציע עצמו הינו תאגיד רשום בישראל כדין או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-
מצ"ב תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה בתוקף כ-נספח  1לנספח זה.
 .5כי המציע עצמו הינו בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במצטבר במהלך  8השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות ( )2012-2019בביצוע "ביקורת חשבונאית נדרשת" (כהגדרת מונח זה בסעיף  1.3למכרז – ההגדרות).
המציע ימלא את הטבלה בנספח א' 1סעיף  2ויצרף חוות דעת חתומה על ידי המציע ואת נתוני הרכוש הקבוע
במאזן החברה סולו ,וביאור רכוש קבוע המפרט את נתוני הרכוש הקבוע מתוך הדוחות הכספיים סולו המבוקרים
(ניתן לחשוף במסגרת המכרז נתונים כספיים רק בגין הסעיפים הנדרשים) עבור כל חברה עבורה ביצע ביקורת
חשבונאית נדרשת שתפורט בטבלה.
 .6כי כל אחד מחברי הצוות במציע הינו בעל רישיון רו"ח בתוקף מטעם מועצת רו"ח בישראל.
מצ"ב רישיון בתוקף של כל אחד מחברי הצוות בתוקף המצורפים כ-נספחים 3א' ו3-ב' לנספח זה.
 .7כי חבר הצוות מטעם המציע (שאינו ראש הצוות) ,בעל ניסיון של  3שנים לפחות במצטבר בין השנים  2014-2019בביצוע
"ביקורת חשבונאית נדרשת" (כהגדרת מונח זה בסעיף  1.3למכרז – ההגדרות).
מצ"ב קו"ח של חבר הצוות (שאינו ראש צוות)המצורף כ-נספח 4א לנספח זה.
 .8כי ראש הצוות מטעם המציע בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות במצטבר בין השנים  2012-2019בביצוע ביקורת
חשבונאית נדרשת (כהגדרת מונח זה בסעיף  1.3למכרז – ההגדרות).
המציע יפרט בטבלה שבנספח א' 1סעיף  3לקוחות עבורם ביצע ראש הצוות המוצע ביקורת חשבונאית נדרשת בין
השנים  2012-2019ואנשי קשר עמם ניתן ליצור קשר לצורך קבלת המלצות ויצרף את נתוני הרכוש הקבוע במאזן
החברה סולו ,וביאור רכוש קבוע מתוך הדוחות הכספיים סולו המבוקרים (ניתן לחשוף במסגרת המכרז נתונים כספיים
רק בגין הסעיפים הנדרשים) עבור כל חברה עבורה ביצע ביקורת חשבונאית נדרשת שתפורט בטבלה.
מצ"ב קו"ח של ראש הצוות המצורף כ-נספח 4ב' לנספח זה.
 .9ניהול ספרים כדין
הנני מצהיר כי אני בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות
גופים ציבוריים") .כמפורט להלן:
 9.1אישור פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (פקיד שומה ,רו"ח או יועץ מס) המעיד
שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח
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על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-על האישור להיות תקף ועדכני נכון
ליום הגשת ההצעה.
*מצ"ב אישור ניהול ספרים בתוקף המצורף כ-נספח  5לנספח זה.
 9.2המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים וחוק שכר מינימום ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור – חלפה שנה לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
 9.3המציע בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בתוקף נכון
למועד האחרון להגשת ההצעות.
*מצ"ב אישור ניכוי מס במקור בתוקף המצורף כ-נספח  6לנספח זה.
 .10המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת
עובדים זרים כדין.
 .11כאשר המציע הוא עסק בשליטת אישה :אני מצהיר כי המציע הינו עסק בשליטת אישה ,מצ"ב אישורים עפ"י דין
המסומנים *נספח  7להצעתי.
 .12להלן פירוט הבא אודות המציע עצמו וחברי הצוות מטעמו:
פירוט פרופיל המציע
 .1הנני מצהיר כי המפורט להלן הינו תיאור כללי של המציע לרבות כמות אנשי המקצוע שברשותו (בנוסף יש לצרף
פרופיל חברה):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
הנני מציע מטעמי את העובדים הבאים כראש צוות ושני אנשי צוות נוספים למתן השירותים המבוקשים
נשוא הליך זה .כן הנני מצהיר כי הצוות המוצע הינם רואי חשבון בהשכלתם כמפורט להלן:

פרטים של ראש הצוות
שם מלא:
מס' טלפון נייד:
כתובת דוא"ל:
פרטים של חבר צוות
שם מלא:
מס' טלפון נייד:
כתובת דוא"ל:
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 .2הנני מצהיר כי למציע עצמו ניסיון מקצועי מוכח רלוונטי בביצוע ביקורת חשבונאית נדרשת (כהגדרת מונח זה
בסעיף  1.3למסמכי המכרז – ההגדרות)( :לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  3.1.2.1ובכדיי לצבור נקודות
באמת מידה בסעיף ( 5.2א) נדרש המציע למלא את הטבלה הבאה) ולצרף חוות דעת חתומה על ידי המציע ואת
נתוני הרכוש הקבוע במאזן החברה סולו ,וביאור רכוש קבוע המפרט את נתוני הרכוש הקבוע מתוך הדוחות
הכספיים סולו המבוקרים (ניתן לחשוף במסגרת המכרז נתונים כספיים רק בגין הסעיפים הנדרשים) עבור כל
חברה עבורה ביצע ביקורת חשבונאית נדרשת שתפורט בטבלה:
מס"ד

שם החברה

מועד תחילת מתן
השירותים

מועד סיום
מתן
השירותים

תיאור קצר של השירותים

.1
.2
.3
.4
.5

 .3הנני מצהיר כי לחבר הצוות מטעמי (שאינו ראש הצוות) ניסיון מוכח מקצועי רלוונטי בביצוע ביקורת חשבונאית
נדרשת כהגדרת מונח זה בסעיף  1.3למסמכי המכרז – ההגדרות) .לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף במסמכי
המכרז נדרש המציע למלא את הטבלה הבאה) כמפורט להלן:
מס"ד

שם החברה

מועד תחילת מתן
השירותים

.1
.2
.3
.4
.5
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מועד סיום
מתן
השירותים

תיאור קצר של השירותים
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 .4הנני מצהיר כי לראש הצוות מטעמי ניסיון מוכח מקצועי רלוונטי בביצוע ביקורת חשבונאית נדרשת (כהגדרת
מונח זה בסעיף  1.3למסמכי המכרז – ההגדרות) (לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  3.3.2למסמכי המכרז
ובכדיי לצבור ניקוד איכות כמפורט בסעיפים ( 5.2ב)(5.2-ד) נדרש המציע למלא את הטבלה הבאה) ולצרף את
נתוני הרכוש הקבוע במאזן החברה סולו ,וביאור רכוש קבוע מתוך הדוחות הכספיים סולו המבוקרים (ניתן
לחשוף במסגרת המכרז נתונים כספיים רק בגין הסעיפים הנדרשים) עבור כל חברה עבורה ביצע ביקורת
חשבונאית נדרשת שתפורט בטבלה.
מס"ד

שם החברה

תקופת מתן
השירותים

(תאריך תחילה
וסיום)

שם מלא של
איש הקשר
ותפקידו
בחברה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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כתובת דוא"ל של איש
הקשר
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נספח ב'
הצעת מחיר
הצעת המחיר תצורף במעטפה נפרדת
 .1הצעת המחיר עבור מתן השירותים המבוקשים תוגדר במונחי אחוז הנחה מהתעריפים המרביים להתקשרות
עם רואי חשבון ,כפי מוגדרים בהוראת תכ"ם  – 13.9.0.2התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים כעדכונה מעת
לעת .נוסח הוראת התכ"ם  13.9.0.2המעודכנת מפורט בקישור הבא :
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=13.9.0.2
 .2לשימת ליבכם – כי הנכם צריכים להתייחס לנספח שמופיע תחת הכותרת "הודעות מצורפות" לקובץ "תעריפי
התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" ,סעיף "( 7התקשרות עם רו"ח)
 .3אחוז הנחה המוצע על ידי המציע הינו ______ הנחה מהתעריף הקבוע בהוראת התכ"מ תחת סעיף 7
("התקשרות עם רו"ח") לא כולל מע"מ (להלן" :התמורה").
 .4אין להציע אחוז הנחה שלילי .ככל שיוצע אחוז הנחה שלילי הדבר עלול להביא לפסילת ההצעה בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
 .5לתמורה יתווסף החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים בהתאם לתעריף שנקבע בהוראת
התכ"ם האמורה לעיל.
 .6מוסכם בזה כי תשלום התמורה כאמור יהא מותנה בכך שכל ביקור של המציע הזוכה יתואם מראש ובכתב עם
ענבל.
 .7התמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו של המציע הזוכה לפי הסכם ההתקשרות ,ופרט
לכך ,ולהחזר הוצאות נסיעה כאמור בסעיף  4לעיל ,לא יהיה המציע הזוכה זכאי לכל תמורה נוספת מענבל או
מכל גורם אחר.
 .8התמורה תוצמד לשינויים ולעדכונים ב תעריך בהוראת התכ"מ לעיל ,ככל ששינויים כאלה יהיו מעת לעת.
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נספח ג'
הסכם לשירותי בקרה חשבונאית על ההשקעות המדווחות בפרויקט
ההרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ
שנערך ונחתם ביום __ ,חודש _____  ,שנת 2020
בין:
ענבל  -חברה לביטוח בע"מ
מרח' הערבה 3
קריית שדה התעופה ,לוד (להלן" :ענבל")
מצד אחד;
לבין:

_______________
_______________
_______________ (להלן" :המומחה")

מצד שני;

הואיל

והממשלה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (להלן" :הרשות
להשקעות") אישרה אינטל אלקטרוניקה בע"מ ואינטל מכונות וציוד בע"מ (להלן:
"אינטל") מענק על פי החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט ( 1959 -להלן" :המענק"),
להרחבת מפעלה ,בהתאם לתנאי כתב האישור מיום ;25.12.2018

והואיל

ובמסגרת הסכם ההתקשרות הפרטנית בין ענבל למשרד הכלכלה והתעשייה ,נתבקשה
ענבל לבצע כחלק מן השירותים המקצועיים הנוספים עבודות בקרה על פרויקט
ההשקעות להרחבת מפעל חברת אינטל;

והואיל

והמומחה הגיש הצעה לענבל למתן שירותי פיקוח ובקרה חשבונאית (להלן" :עבודות
הבקרה") ,כמפורט בהצעת המומחה המצורפת להסכם זה כנספח א';

והואיל

והמומחה מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום הפיקוח והבקרה של ביצוע פרויקטים
בהיקפים כספיים גדולים בתחומים שונים ומגוונים ,לרבות ניסיון בביצוע הפעולות
המפורטות בהסכם זה להלן;
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והואיל

והמומחה מצהיר כי יש לו הידע ,הניסיון ,המיומנות ,העובדים וכל האמצעים הדרושים
לצורך ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה בהיקף הנדרש על ידי ענבל ו/או
הרשות להשקעות וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;

והואיל

וענבל על סמך ,בין היתר ,הצהרותיו הנ"ל של המומחה ,בחרה בו לבצע עבורה ,כקבלן
עצמאי ,את עבודות הפיקוח והבקרה ,כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור לביצוע
עבודות הפיקוח והבקרה כאמור בהסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

כללי
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

.2

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
הכותרות בהסכם זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעניין פרשנותו.
בכל מקום בו יופיע המונח "הסכם" הכוונה להסכם זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי
נפרד הימנו.
"כתב האישור" לעניין הסכם זה משמעו :רשימת השקעות אשר אושרו ע"י הרשות
להשקעות כמזכות במענקים ובהטבות מכוח החוק לעידוד השקעות הון.
תוקפו של הסכם זה מותנה ,בכל עת ,בתוקפו וקיומו בפועל של הסכם המסגרת שבין ענבל
לבין הרשות להשקעות ,הכול מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל על פי הסכם זה ,לרבות זכותה
להפסיק את ההתקשרות עם המומחה כמפורט בהסכם זה להלן.

המומחה מאשר ,מצהיר ומתחייב בזאת כלפי ענבל כדלקמן:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

למומחה יש כל הכוחות והסמכויות לחתום על הסכם זה ולבצע את כל התחייבויותיו על
פיו.
אין כל מניעה שהיא ,בין על פי דין ובין על פי חוזה ,לחתימתו של המומחה על חוזה זה
ולקיום התחייבויותיו על פיו.
השירותים המבוקשים יינתנו באופן אישי על ידי גב' /מר _____________ת.ז.
____________ ו -גב' /מר _____________ת.ז ____________ .ו -גב' /מר
_____________ת.ז .____________ .כל שינוי בהרכב הצוות יאושר בכתב ומראש על
ידי נציגי ענבל.
המומחה מתחייב כי הצוות אשר הוקצה מטעמו ליתן את השירותים המבוקשים ואשר
הצעת המומחה נבחרה בין היתר בשל עמידתם של חברי הצוות בתנאי הסף והניקוד שניתן
לו ,יהא הצוות שייתן את השירותים המבוקשים בכל תקופת ההתקשרות.
כל שינוי בהרכב הצוות המוצע דורש את עמידתו של ההרכב החדש בתנאי הסף המפורטים
במסמכי ההזמנה ובאישורה בכתב ומראש של ענבל לשינוי.
כל ההיתרים ,רישיונות ,הסמכות ,אישורים ,הודעות ורישומים (יכונו להלן ביחד:
"היתרים") אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת הסכם
זה על ידי המומחה ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו/או נעשו והינם בתוקף מלא
ולא נעשו כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור.
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 2.7אין למומחה ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או יחסים ו/או הסכמים כלשהם עם אינטל
אשר יש ו/או יכולה להיות להם השפעה כלשהי על ביצוע הסכם זה .המומחה יקפיד ויגרום
לכך שמצב זה יישאר במשך כל זמן תוקפו של הסכם זה.
 2.8אין במעמדו של המומחה ו/או בפעילותו בהווה ו/או בעבר ,ולא הייתה בהם ,כדי להעמידו
במצב של ניגוד עניינים כלשהו כלפי אינטל בכל נושא שהוא .המומחה יקפיד ויגרום לכך
שמצב זה יישאר במשך כל זמן תוקפו של הסכם זה .המומחה מתחייב לא לעשות כל מעשה
אשר עלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים כאמור.
 2.9המומחה מצהיר כי הוא בדק את כל הטעון בדיקה מוקדמת ביחס למתן השירותים
המבוקשים ,הוא מכיר היטב את הדרישות במסגרת מתן השירותים המבוקשים ,והוא
מוותר מראש ,בוו יתור בלתי חוזר ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה אחרת
כלשהי כלפי ענבל בקשר עם האמור לעיל.
 2.10המומחה מתחייב כי הוא והצוות המוצע מטעמו יבצע את התפקידים ו/או המטלות
במומחיות ,במקצועיות ,ביעילות ,בנאמנות ובחריצות ,בסטנדרט הגבוה ביותר המקובל
בשוק ,הכול בהתאם להוראות כל דין ,וכן בהתאם לנהלים המקובלים בענבל.
 2.11המומחה מצהיר כי אין כל איסור ,הגבלה או מניעה כלשהי ,לרבות מכוח כל דין ,להתקשר
עם ענבל בהסכם זה ולבצע את התחייבויותיה על פיו ,אין כל התחייבות שלו המנוגדת
להתחייבויות שנתן על פי הסכם זה ואין בחתימתו על הסכם זה או בביצוע התחייבויותיו
על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שלו ,וכל דין ,והוא מתחייב
לפצות ו/או לשפות את ענבל בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תוגש כנגדן בקשר עם הפרת
הצהרתו זו בכפוף להוראות הסכם זה.
.3

המסירה והקבלה של עבודות הפיקוח והבקרה:
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

ענבל ממנה בזאת את המומחה והמומחה מקבל בזאת על עצמו לבצע כקבלן עצמאי את
עבודות הפיקוח והבקרה כמפורט בסעיף  4להסכם.
עבודות הפיקוח והבקרה תבוצענה על ידי הצוות המוצע מטעם המומחה בנאמנות
ובחריצות ,על פי הוראות כל דין ,בהתאם לנהלים המקובלים בממשלה ובהתאם להוראות
ענבל ,ובלבד שאלו אינם סותרים את הכללים המקצועיים והאתיים של רואי החשבון.
המומחה מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שעבודות הפיקוח והבקרה שקיבל על עצמו על פי הסכם
זה הינן אמצעי בקרה ופיקוח עיקריים של הממשלה וענבל על ביצוע התחייבויות אינטל
אליהם בעניין הרחבת מפעלה ,על פי כתב האישור ,מסמכי הרשות להשקעות וכל הכרוך
והנוגע אליהם.
המומחה מצהיר כי הוא מודע למורכבות הרבה ,למידת המיומנות הגבוהה ולהיקף הנרחב
של ההשקעה הדרושה לעבודות הפיקוח והבקרה הכרוכות בפרויקט זה ובביצועו ,על כל
היבטיו והתוצאות הקשורות בו  -והמומחה מסכים ליטול על עצמו את עבודות הפיקוח
והבקרה ואת ביצועו של הסכם זה על פי כל תנאיו ,בהתחייבות גמורה ,מוחלטת ובלתי
מסויגת כלפי ענבל ו/או הממשלה.
המומחה מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת ועל פי כל דין במשך כל תקופת ההסכם,
ולהמציא לענבל ו/או לממשלה אישורים ככל שיידרש על ידי מי מהם.
עבודת הפיקוח והבקרה תתבצענה על ידי ראש הצוות והצוות המוצע מטעם המומחה.
איש הקשר מול ענבל יהיה ראש הצוות באופן אישי.
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.4

פירוט עבודות הבקרה – השירותים המבוקשים:
 4.1ביצוע בקרה חשבונאית על ההשקעות המדווחות ע"י אינטל לצורך קבלת מענק בהתאם לכתב
האישור שאושר לחברה ע"י הרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון .הבקרה
החשבונאית תכלול בין היתר את השירותים המפורטים להלן:
 4.1.1בקרה כי הדיווחים בפרויקט אינטל לצורך קבלת מענק הינם בהתאם לתוכנית
המאושרת ,תנאיה ויעדיה וע"פי החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט – 1959
ולהוראותיו.
 4.1.2בדיקת עלויות ההשקעה המדווחות באמצעות דגימת חשבוניות ,קריאת הסכמים עם
ספקים ומסמכים אח רים נדרשים בהתאם לתכנית עבודה אשר תקבע ע"י הרשות
להשקעות.
 4.1.3בדיקת הקצאות ההון אשר יבוצעו ע"י החברה במסגרת התוכנית המאושרת בהתאם
לדרישות החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט 1959 -ולהוראותיו.
 4.1.4כל בדיקה אחרת שתידרש בהתאם לתכנית העבודה שתקבע ע"י הרשות להשקעות.
 4.1.5דיווח מפורט לענבל על ממצאי הבקרה אשר בוצעה כאמור לעיל.

4.2
4.3

.5

 4.1.6ייעוץ לענבל או באמצעותה לממשלה והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים בקשר
עם ביצוע הפרויקט לרבות הופעה כיועץ ו/או כעד בפני בתי משפט ובוררים .התשלום
למומחה עבור שירות זה יוסכם בין המומחה לענבל אם וכאשר יידרש.
כל ש ירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים לפי דרישת ענבל ולשיקול דעתה
הבלעדי.
ענבל ה שומרת לעצמה את הזכות לפיה המציע הזוכה יבצע את השירותים המבוקשים כאמור
לעיל במספר פרויקטים אשר יאושרו לאינטל ,בהתאם לכתבי אישור שיאושרו לחברה ע"י
הרשות להשקעות.

מעמד המומחה ,צוותו ועובדיו:
5.1

מובהר ומוסכם בזאת כי בביצוע כל עבודות הפיקוח והבקרה על פי הסכם זה יהא ויפעל
המומחה כקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין המומחה וצוותו לבין
ענבל יחסי עובד ומעביד בגין ביצוע עבודות הפיקוח והבקרה ו/או בגין הסכם זה .המומחה
מצהיר בזה כי ענבל תהא פטורה מכל אחריות ו/או חובה כלשהם הנובעים מיחסי עובד
ומעביד ,לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים ,על ידי ערכאה כלשהי ,כיחסי עובד-
מעביד.

5.2

המומחה יישא וישלם עבור עצמו ,צוותו ועובדיו את כל תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי
וכל מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת
ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב ביצוע עבודות הפיקוח
והבקרה ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.

5.3

המומחה יישא במלוא שכרם של צוותו ,עובדיו ו/או כל אדם הקשור עמו בקשר עם עבודות
הפיקוח והבקרה ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל
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דין .למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בזאת כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן
בכל תשלום ו/או חיוב החל עליהם על פי כל דין .על אף האמור לעיל ובמידה ותחויב ענבל
בתשלום כלשהו למומחה לרבות צוותו ועובדיו ו/או לכל אדם אחר כאמור ,יחזיר לה
המומחה מיד עם דרישת התשלום את כל הסכומים שהיה על ענבל לשלם כאמור (להלן:
"ההחזר").

.6

5.4

ענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע למומחה בגין
העבודות שיבוצעו על ידו כאמור בהסכם זה.

5.5

המומחה בלבד י היה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר
המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו או מטעמו.

שמירת סודיות:
6.1

המומחה מתחייב לשמור על סודיות וכן באחריותו כי עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או
שלוח ו/או גורם הקשורים עימו (יכונו להלן ביחד" :עובדיו") ישמרו בקפדנות על סודיות
התכניות ,המידע ,השרטוטים ,המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לעבודות הפיקוח
והבקרה ,לרבות העתקים וניירות עבודה ,בין שהוכנו על ידי ענבל ו/או הממשלה ו/או אינטל
או מטעמם ובין שהוכנו על ידי המומחה ו/או עובדיו כהגדרתם בהזמנה ולעיל ,וכן לשמור
בסוד כל ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב ובקשר עם ביצוע הסכם זה ולא למסור ידיעה
ו/או ידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך כקבלן על ידי הממשלה ו/או ענבל ולא
יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו ,לפניה או לאחריה (להלן" :המידע").

6.2

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

6.3

המומחה יחתים את צוותו ,עובדיו ,שליחיו ,וקבלני המשנה שיעסיק לביצוע המטלות על פי
הסכם זה ,על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף  6זה ובנספח א' להזמנה המצ"ב.

6.4

מבלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין ינקוט המומחה בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע
ומסמך המוחזקים על ידו ו/או על ידי עובדיו בקשר לעבודות הבקרה והפיקוח וכדי למנוע
עיון בהם מכל אדם שענבל ו/או הממשלה לא התירו לו זאת .כן יציית המומחה לכל דרישה
של ענבל ו/או הממשלה בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו .במקרה
של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך המומחה לענבל מיד עם
קרות האירוע.

6.5

המומחה נותן הסכמתו כי העתקי הצהרות הסודיות האמורות בסעיף  6.3לעיל יועברו
לממשלה.

6.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ,מסכים המומחה כי ענבל תעביר ותמסור לממשלה
ו/או לחשב הכללי ו/או למנהלת הרשות להשקעות המכונים להלן ולעיל בהסכם זה:
"הממשלה") כל מידע ,מסמך ,ידיעה וכל ענין אחר הקשור במומחה ו/או בעובדיו כהגדרתם
לעיל ולחוזה זה ,כפי שיתקבלו ו/או יהיו בידי ענבל מפעם בפעם והמומחה מוותר בזאת
במפורש על כל זכות לסודיות ו/או לצנעת הפרט בעניין זה.
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.7

.8

6.7

המומחה מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל
המידע ,החומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל .עם ביצוע ההעברה כאמור ,מתחייב
המומחה למחוק ולהשמיד כל חומר ,מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה,
אשר התקבלו מאינטל ו/או מענבל ,כך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של המידע
והנתונים הללו .המומחה יכול להותיר בידיו עותק של מסמכי העבודה שלו הקשורים
להסכם זה ,בידיו הנאמנות כאשר הוא מתחייב לא לעשות בהם כל שימוש למעט חובותיו
ע"פ כל דין.

6.8

האמור בסעיף  6זה לא יחול במקרה בו גילוי המידע נדרש מכוח הוראות כל דין ,לרבות
החלטה שיפוטית או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת ,ובלבד שהמומחה יודיע על כך
לענבל בהקדם האפשרי ובטרם העברת המידע כאמור.

מפקחים מטעם הממשלה:
7.1

ידוע למומחה כי הממשלה רשאית למנות רואי חשבון ,מהנדסים או כל נציג אחר מטעמה
(להלן" :המפקחים מטעם הממשלה") לשם ביצוע פיקוח ובקרה על ביצוע הפרויקט.

7.2

המומחה מתחייב לשתף פעולה עם המפקחים מטעם הממשלה ולסייע להם ככל שיידרש
בעת מילוי תפקידם ,ובין היתר ,להעביר להם כל מסמך או דיווח הדרושים לפי דעתם לשם
ביצוע תפקידם ,תוך זמן סביר .לעניין זה "זמן סביר"  -כפי שיקבע ע"י המפקחים מטעם
הממשלה.

7.3

המפקחים מטעם הממשלה יהיו רשאים לקבוע כללים בדבר רישום או נהלים אחרים
הדרושים להם לפי דעתם לשם ביצוע פיקוח וביקורת אפקטיביים ,והמומחה מתחייב לפעול
בהתאם להוראותיהם.

אחריות לנזקים:
8.1

המומחה ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד (יכונו להלן ביחד ולחוד" :נזק") ,שיגרם
לענבל ו/או לממשלה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של המומחה ו/או עובדיו
ו/או שליחיו ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו ,עקב ו/או בקשר עם ביצוע עבודות
הפיקוח והבקרה.

8.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה ויגרמו לענבל ו/או לממשלה או לכל גורם אחר הוצאות
כלשהן הנובעות ממעשי המומחה ,צוותו ,עובדיו ,שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו
או ממחדל כאמור ,לרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה ,מתחייב המומחה
לשפות את ענבל ו/או הממשלה ,מיד עם דרישתם ,במלוא הסכום ,בעבור כל תביעה או
הוצאה שנגרמה להם כאמור.

8.3

ענבל תודיע למציע על הגשת תביעה ו/או דרישה כנגדה בעניין זה ותיתן לו אפשרות להצטרף
להליכים המשפטיים עד כמה שהדבר יהיה תלוי בה ,ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה
או התביעה כאמור ביחד עמה.

8.4

על המומחה יחולו כל ההוצאות ,או התשלומים ,שייעשו על ידי ענבל ו/או הממשלה
להבטחת זכויות ענבל ו/או הממשלה במקרה של הפרה ,או אי מילוי הוראה מהוראות
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הסכם זה על ידי המומחה ,והמומחה מתחייב להחזיר לענבל ו/או לממשלה כל הוצאה
שהוצאה על ידי ענבל ו/או הממשלה לפי סעיף זה ,מיד עם דרישתם ,בתוספת ריבית בשיעור
המקסימלי שיותר על פי חוק באותה עת ,החל ממועד הוצאת הסכומים.
.9

ביטוח:
א .המומחה מתחייב ,לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת ענבל חברה
לביטוח בע"מ ולהציג לענבל חברה לביטוח בע"מ את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים
והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
 .1ביטוח חבות מעבידים
( .)1המומחה יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי
מדינת ישראל והשטחים המוחזקים .
( .)2גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 20,000,000לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
( .)3הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב כמעבידם.
( .)4הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי
המומחה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
( .)1המומחה יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי גוף ורכוש כולל נזקי גרר ,בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
( .)2גבולות האחריות לא יפחתו מסך  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
( .)3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (.)CROSS LIABILITY
( .)4הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם.
( .)5הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי המומחה וכל הפועלים מטעמו.
 .3ביטוח אחריות מקצועית
( .)1המומחה יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.
( .)2הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של המומחה ,עובדיו ובגין כל הפועלים
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג
בלתי נכון ,הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב ,שייגרמו בקשר למתן שירותי ביקורת
חשבונאית עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ ,בהתאם למכרז ולהסכם עם ענבל חברה
לביטוח בע"מ.
( .)3גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
( .)4הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 -מרמה ואי יושר של עובדים.
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 אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח. אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד ענבל חברה לביטוחבע"מ.
(.)5

 הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים.הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או
מחדלי המומחה והפועלים מטעמו.

 .4כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
( .)1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :ענבל חברה לביטוח בע"מ ,בכפוף להרחבי
השיפוי לעיל.
( .)2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,
אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לענבל חברה לביטוח
בע"מ.
( .)3המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי ענבל חברה
לביטוח בע"מ ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת
זדון.
( .)4המומחה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי
כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
( .)5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המומחה.
( .)6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר
קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי ענבל חברה לביטוח בע"מ והביטוח הינו בחזקת ביטוח
ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
( .)7חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.
ב .הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע"מ ,וכל עוד אחריותו
קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על
ידו מדי תקופת ביטוח ,כל עוד ההסכם עם ענבל חברה לביטוח בע"מ ,בתוקף.
ג .אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים ,יומצא על ידי המומחה לענבל חברה לביטוח
בע"מ ,עד למועד חתימת ההסכם .הספק מת חייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח
אודות חידוש הפוליסות לענבל חברה לביטוח בע"מ לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת
הביטוח.
מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות המומחה לפי
סעיפי הביטוח המפורטים לעיל ,ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך
ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן .הוראות הביטוח המחייבות הן
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אלו המופיעות לעיל .על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח
מטעמו ,על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.
ד .ענבל חברה לביטוח בע"מ ,שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהמומחה בכל עת את העתקי
הפוליסות במלואן או בחלקן ,במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או
על מנת שתוכל לבחון את עמידת המומחה בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת ,והמומחה יעביר
את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה .המומחה מתחייב לבצע
כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף
א' לעיל.
המומחה מצהיר ומתחייב כי זכות ענבל חברה לביטוח בע"מ ,לעריכת הבדיקה ולדרישת
השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על ענבל חברה לביטוח בע"מ ,או על מי מטעמם כל חובה
וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח /אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או
לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם ,וזאת בין אם
נדרשו התאמות ובין אם לאו ,בין אם נבדקו ובין אם לאו.
ה .למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו ,גבולות האחריות ותנאי
הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על המומחה ,ואין בהם משום אישור ענבל חברה
לביטוח בע"מ או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים
רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים ,וגבולות
האחריות בהתאם לכך.
ו .אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המומחה מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי
ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע"מ ,על כל זכות או סעד
המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.
ז .אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.10

איסור העברת ו/או הסבת ההסכם על ידי המומחה
 10.1אין המומחה רשאי להעביר או להסב הסכם זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או
התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או הנובעים ממנו ,אלא אך ורק בכפוף להסכמתם
המפורשת של ענבל והממשלה בכתב ומראש.
 10.2היה ויקבל המומחה מענבל ומהממשלה הסכמה כאמור ,יישאר המומחה אחראי כלפי
הממשלה ו/או ענבל לביצועו של הסכם זה עד לסיומו.
 10.3למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המומחה כלפי ענבל
למתן השירותים המבוקשים ולביצוע כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.
 10.4המומחה בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק ,פיצויים או כל תשלום אחר המגיעים
ממנו על פי כל דין לאדם המועסק על ידו.
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.11

התמורה
תמורה עבור ביצוע מכלול השירותים המבוקשים המפורטים במסמכי המכרז ,תשולם למציע
הזוכה בהתאם להצעת מחיר שהגיש ,שתמולא על גבי נספח ב' למסמכי המכרז.
 11.1מוסכם בזה כי תשלום התמורה כאמור יהא מותנה בכך שכל ביקור של המומחה יתואם
מראש ובכתב עם ענבל.
 11.2התמורה הנ"ל מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויותיו של המומחה לפי הסכם זה,
ופרט לכך לא יהיה המומחה זכאי לכל תמורה נוספת מענבל או מכל גורם אחר.

11.3
11.4

11.5

11.6
11.7

11.8

11.9

.12

התמורה תוצמד לשינויים ולעדכונים בתעריך בהתאם להוראת התכ"ם ,ככל ששינויים
כאלה יהיו מעת לעת.
התמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת ,הוגנת ונאותה והמומחה לא יהיה זכאי ו/או לא
ישולם לו כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו אלא על פי הסכם שיחתם מולו ,לרבות ביצוע
השירותים המבוקשים כגון תשלומי אש"ל ,הוצאות ותשלום עבור נסיעות ,הוצאות משרד
צילומים ,טלפונים ,פקסים ו/או הוצאות אחרות מכל סוג שהוא.
מובהר בזה ,במפורש ובמודגש ,כי על הממשלה לא חלה ולא תחול אחריות ו/או מחויבות
כלשהי בכל נסיבות שהן לשלם למומחה סכומים כלשהם תמורת ביצוע עבודות הבקרה ו/או
תמורת ביצוע כל יתר האמור והמפורט בהסכם ו/או תמורת ו/או עבור כל דבר וענין שהם,
והממשלה פטורה מכל מחויבות כספית ו/או אחרת כלפי המומחה.
המומחה יגיש לענבל דו"ח מפורט של ביצוע שעות העבודה בפועל לצורך בדיקתו ואישורו
בענבל (להלן" :דיווח השעות") .
המומחה ימציא לענבל אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור או פטור
ממנו (להלן" :אישור מס הכנסה") ויחדש ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים מעת לעת
עד לתום תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה.
בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ,תהא ענבל רשאית
לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף
אחר שהיא חייבת בתשלומם למומחה.
במשך כל תקופת ההתקשרות ימציא המומחה לענבל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות
ורשומות לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו 1976 -ו/או
על פי הוראות כל דין.

תקופת ההתקשרות וסיום ההתקשרות:
 12.1תקופת ההתקשרות עם המומחה תהיה למשך  3שנים החל מיום חתימת המזמינה על הסכם
ההתקשרות ,החל מיום ________ ועד ליום ___________( .להלן" :תקופת
ההתקשרות").
 12.2המזמינה תהיה רשאית בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה ,להאריך את תקופת
ההתקשרות לתקופה או לתקופות נוספות של עד  36חודשים ( 3שנים) נוספים סה"כ (להלן:
"תקופת ההתקשרות המוארכת") וזאת בתנאים זהים לתקופת ההתקשרות המקורית
 12.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזאת כי לענבל הזכות להביא את הסכם ההתקשרות
לידי סיום ,מכל סיבה שהיא ,בהודעה מוקדמת של  30ימים בכתב ומראש.
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.13

אחריות ופטור מאחריות:
מוסכם בזה כי למומחה אין ולא יהיו כלפי ענבל ו/או הממשלה כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה
ו/או תביעה והמומחה מוותר בזאת במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או
הנהלתו ו/או עובדיו ו/או הממשלה בביצוע התפקידים המוטלים עליהם ,ובלבד שפעלו בתום
לב ובמסגרת תפקידם.

.14

הפסקה ,ביטול או סיום ההסכם:
 14.1ענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את ההסכם עם המומחה ,וזאת
בכל עת שתמצא זאת ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה והכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
 14.2ביטול ההסכם ו/או הפסקתו ו/או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה למומחה והם
יכנסו לתוקף  30יום לאחר מתן ההודעה.
 14.3בוטל או הופסק ההסכם כאמור לעיל ,תשלם ענבל למומחה בעד אותו חלק מעבודות
הפיקוח והבקרה שבוצעו על ידו עד לביטול ו/או הפסקת הסכם וזה יחשב לסילוק סופי,
גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית המגיעה למומחה על פי הסכם זה ו/או בקשר אליו.
 14.4השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בהסכם זה וסיימה או ביטלה
את ההסכם (כולו או מקצתו) או הפסיקה את ביצועו (כולו או מקצתו) ,לא תהיה למומחה
עילת תביעה כלשהי נגד הממשלה ו/או ענבל ו/או אינטל ,והמומחה לא יהיה זכאי לתבוע
ו/או לקבל פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל נזק ,פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם
לו מכך ,פרט לתמורה בעד אותו חלק מעבודות הפיקוח והבקרה שבוצעו על ידו עד למועד
סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת ההסכם ,הכל לפי המקרה.
 14.5מבלי לגרוע מזכויותיהם של ענבל ו/או הממשלה לפי הסכם זה תהיה ענבל רשאית וזכאית
בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל ,למסור את המשך ביצוע עבודות הפיקוח
והבקרה לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בעבודות ובמסמכים השונים שנעשו על ידי המומחה.
בעצם חתימתו של המומחה על הסכם זה הוא מאשר את הסכמתו לאמור בסעיף זה לעיל.
 14.6למען הסר ספק אין באמור בסעיף  14לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר המומחה את התחייבויותיו על פי הסכם זה
ו/או כל חלק מהן .למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזה כי הזכויות
המוקנות למומחה על פי סעיפים  14.4 - 14.5לעיל ,לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם על
ידי המומחה.
 14.7ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי חוזה זה
לממשלת ישראל בכל עת וללא הסכמת המומחה.

.15

שונות
 15.1הסכם זה הינו התקשרות בין הצדדים לטובת צד ג'  -הממשלה ,וזאת בהתבסס ובהתחשב
בהסכם שבין ענבל לממשלת ישראל ולמסמכי הרשות להשקעות בעניין ביצוע הפרויקט,
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באופן שהממשלה תהיה זכאית ומוסמכת בכל עת לדרוש במישרין מהמומחה לבצע את
התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,כולן או מקצתו.
 15.2במקרה שצד להסכם זה לא ישתמש במקרה מסוים ,או במקרים מסוימים ,בזכויותיו על פי
הסכם זה ,לא יחשב הדבר כוויתור על זכויות אלה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי
מקרים שיקרו לאחר מכן.
 15.3מבלי לגרוע מזכויות ענבל ו/או הממשלה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,רשאית ענבל
ו/או הממשלה לקזז כנגד כל סכום שהמומחה חייב ו/או יהיה חייב להם ו/או למי מהם על
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,כל סכום אשר יגיע למומחה מענבל ו/או הממשלה על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין.
.16

הפרה יסודית
התנאים הקבועים בסעיפים  ,11 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2ו 14-הינם תנאים יסודיים.

.17

משלוח הודעות
כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין במבוא להסכם זה לעיל תחשב
כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת ,או בתום  3ימי עסקים מעת שנמסרה למשלוח
בדואר רשום בבית הדואר ,המוקדם מבין השניים.

.18

סמכות שיפוט
הסמכות המקומית בכל הקשור והנוגע להסכם זה הינה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור
המרכז ו/או בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

מומחה

ע נ ב ל
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