
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירות יעוץ פיננסי  

ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן "ענבל" ו/או "המזמינה"( מזמינה בזאת לקבל הצעות למתן שירותי יעוץ פיננסי והכל כמפורט 
יינתן ע"י המציע )להלן "המציע" ו/או "היועץ" ו/או "היועץ הפיננסי"( לענבל  במסמכי ההזמנה לקבלת הצעות. השירות 
באמצעות אגף הפרויקטים הממשלתיים בשיתוף המגזר הפרטי המסייע לממשלת ישראל / החשבת הכללית, בכל הנוגע 

 .PPP לפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי ובין השאר בריכוז וניהול פרויקטי
הליך זה מופנה למציעים יחידים בלבד בעלי ידע וניסיון מוכחים בתהליכי ייזום וניתוחי כדאיות כלכלית בפרויקטים והתאמתם 
לשיטת ה- PPP, ליווי ותמיכה פיננסית בהכנת מסמכי מכרז ובדיקת הצעות במכרז, ליווי הליך סגירה פיננסית והקמה והפעלת 

פרויקטים מסוג זה )להלן: "ההליך"(. 
תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 36 חודשים )שלושים ושישה חודשים   .1
– 3 שנים( המתחילות במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים )להלן: "תקופת ההתקשרות"( ובנוסף עד שלוש )3( 
תקופות בנות 12 חודשים כל אחת, הנתונות למימוש, והכל לפי שיקולה הבלעדי של המזמינה ולפי צרכיה )להלן: 

"תקופות האופציה"( ובכפוף להסכמת היועץ.
תנאי סף:   .2

רשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו ובאופן מצטבר על כל התנאים הבאים: 
ניסיון וותק מקצועי בתחום של היועץ הפיננסי- על היועץ להיות בעל ניסיון אישי ומוכח, של לפחות  .2.1   

שלוש שנים בתחומים הבאים )במצטבר(:   
ליווי של עריכת מכרזי PPP ו/או בליווי של משתתף או זוכה במכרז כאמור ו/או בליווי גורם מממן  	•  

לרבות בהליכי סגירה פיננסית משמעותיים, וזאת בהיקפים של 300 מיליון ש"ח לפחות לפרויקט.   
בבחינת יכולות מימון ועמידת פרויקטים בתנאים הפיננסים המקובלים ב- Project Finance והכל 	•  

בהתאם למנגנונים המקובלים בשוק הכוללים בין השאר ניטור סיכונים, יחסי כיסוי וכיוצא בזה.   
תואר אקדמי - על היועץ להיות בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה  .2.2   

גבוהה בחוץ לארץ )לפחות תואר ראשון( שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל.    
מתן השירותים המבוקשים במלואם על ידי היועץ הפיננסי באופן אישי- ליועץ הפיננסי  היכולת לתת   .2.3   

את כל השירותים  המבוקשים והמפורטים במסמכי ההליך.   
שמירה על העדר ניגוד עניינים, חובת סודיות, אי הרשעה ועבודה עם תוכנות בעלות רישוי כדין.  .2.4  

www.( פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים: ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר ענבל  .3
inbal.co.il( תחת לשונית: "מכרזים". עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות בכול שלבי ההליך יפורסמו באופן שוטף 
באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את המזמינה ואת המציע. על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר 

השינויים הללו באתר ענבל טרם הגשת ההצעה. 
מעוניין  שהמציע  או  בהירויות  אי  או  סתירות  ההליך  במסמכי  קיימים  המציע,  שלדעת  ככל  הבהרה:  שאלות   .4
 לקבל מענבל הסברים והבהרות לגבי ההליך, יוכל המציע לפנות בדואר אלקטרוני לגב' מירה אשטובקר לכתובת:

ppp@inbal.co.il , עד ליום 2 לאפריל, 2013, בשעה 13:00,  תוך פרוט זהותו של השואל.
תשובות ועדכונים מאת המזמינה, בתשובה לשאלות ההבהרה, אשר יחייבו משפטית את המזמינה והמציעים   
ההבהרות  את  ולראות  ענבל  לאתר  להיכנס  ההצעה,  הגשת  טרם  החובה,  המציע  על  ענבל.  באתר  יפורסמו 
בהתאם  הצעתו  יגיש  שלא  מציע  האמור.  למכרז  ההצעה  להגשת  הנוגע  בכל  אותו,  המחייבות  המשפטיות 

להבהרות/עדכונים שיפורסמו, אם וכאשר יהיו, עליו לדעת כי הצעתו עלולה להיפסל.
הגשת ההצעה: על המציע למסור את הצעתו בהתאם לדרישות ולתנאי ההליך על כל נספחיו, במעטפה חתומה   .5
לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה' בין 
השעות 16:00-09:00 )למעט ימי שישי, ערבי חג, חגים וימי חול המועד(, לא יאוחר מיום 14 לאפריל, 2013, בשעה  

14:00, המועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שתוגש במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור לא תיפתח. 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך.  .6

ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   .7

בכבוד רב,
מיכל ששינסקי - אביטל, עו"ד

סמנכ"ל פרויקטים
מנהלת אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי


