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בהתאם ובכפוף למפורט השקעות  הצעות למתן שירותי יעוץהמועצה להשכלה גבוהה מזמינה בזה 

 "(.המכרזלהלן בתנאי מכרז זה )להלן: "

 רקע .1

המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  .1.1

והוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת( אחראית על תכנונה 

ההשקעות מכוח המכרז דנן יינתנו למועצה ולוועדה לתכנון שירותי ייעוץ ותקצובה. 

 .  "המועצהאו " "המל"גותקצוב, ולצרכי מכרז זה הן יכונו יחדיו לשם הנוחות "

 ., ביניהם עובדים בהסדר של פנסיה תקציביתעובדים 110-במל"ג מועסקים כ .1.2

מיועדים בעיקרם . הכספים כספים המושקעים באמצעות בתי השקעותהמל"ג למנהל 

 שוניםלכיסוי ההתחייבות העתידית לתשלומי הפנסיה התקציבית, וכן עבור פרויקטים 

 .)למשל בתחום המחשוב ומערכות המידע(

במקביל, המועצה מסתייעת בשירותי  .שונים על ידי בתי השקעות יםמנוהל כספים אלה .1.3

ההשקעות ביחס לשוק  ייעוץ של יועצים פיננסיים בלתי תלויים שסוקרים את ביצועי בתי

 .ההשקעה ומייעצים באופן כללי בנושא מדיניות

 עבור המל"ג.למתן שירותי ייעוץ פיננסי הצעות  ל"גלפיכך, מזמינה בזאת המ .1.4

 

פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות -ההזמנה להציע הצעות על .2

 בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

 המציע והשירותים שיסופקו על ידוהתחייבויות  -פרק א' 

 הגדרות .3

כל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון והבהרה  -"מסמכי המכרז" 

מל"ג, ככל שיפרסמו, לאחר פרסום מכרז זה וטרם ה על ידי שיפרסמו

 המועד האחרון להגשת הצעות.

שירותי הייעוץ מי שהגיש הצעה במסגרת מכרז זה, והמייעד עצמו למתן   -"מציע" 

 .ל"געבור המ הפיננסי

מציע אשר הצעתו זכתה במכרז והמועצה חתמה עימו על הסכם לביצוע   - "הזוכה"

 השירותים נשוא מכרז.

יהיה האחראי אישית לקשר רציף וקבוע יעמוד בראש הצוות המוצע, ו -"נציג המציע" 

פי תנאי -וידאג לביצוע כל התחייבויות הזוכה על בין הזוכה לבין המל"ג

 מכרז זה. 
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 השירותים .4

המציע מתחייב כי הוא יוכל לספק למועצה את כל השירותים הנדרשים בהתאם למכרז  .4.1

זה על נספחיו, לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם ביצועם, ויקצה את 

ם על מנת לספק את השירותים כל האמצעים וכוח אדם מקצועי ומיומן, הנדרשי

במועדם, בהיקף ובאיכות כפי שיידרש על ידי המועצה, ובהתאם למצופה מנותן שירותים 

 מקצועי, יעיל ומיומן.

 המציע מתחייב לזמינות גבוהה וגמישות לשם ביצוע מלוא השירותים הנדרשים ממנו. .4.2

כקבלן חיצוני עצמאי מבלי שיוקנו לו או למי מטעמו  המציע יספק את השירותים למל"ג .4.3

 זכויות כלשהן מול המל"ג בכל הקשור ליחסי עובד מעביד.

 עיקרי השירותים הנדרשים  .4.4

יעניק בהתאם להנחייתו ו לגורם המקצועי שיוגדר לכך על ידי המל"ג יהיה כפוף זוכהה

 כמפורט להלן:פיננסי ייעוץ השקעות שירותי למועצה 

; )שתי ישיבות לפחותהשתתפות בישיבות וועדת ההשקעות של המועצה  .4.4.1

 .וישיבות נוספות לפי הצורך(

באמצעות המתבצעות ההשקעות  התנהלות ומעקב שוטף אחר בדיקה, ניתוח .4.4.2

, וסיוע בוועדת ההשקעות השנקבעלמדיניות ההשקעה בתי ההשקעות, בהתאם 

 .מל"ג לבין בתי ההשקעותהבין  שוטף בקשר

כולל הפקת  ניתוח והצגת המידע בנושא ההשקעות באופן שוטף בפני המל"ג .4.4.3

 דו"חות חודשיים.

 .המלצות לוועדת ההשקעות על שינויים בהרכב ההשקעה .4.4.4

הצורך וליווי אסטרטגי כלכלי שוטף בסוגיות הקשורות למדיניות ייעוץ במידת  .4.4.5

מיוחדות להתפתחויות ניהול ההשקעות וסיכונים פיננסיים, בין היתר בהתאם 

 בשוק ההון.

 מתן מענה מיידי בזמן אמת לכל בעיה או צורך במידה ויתעוררו. .4.4.6

, לפנות מעת לעת אל נציג הזוכה בנושאים שונים האת זכות תשומר ל"גהמ .4.4.7

 לתת ייעוץ בהתאם לצרכי המל"ג באותה עת. הזוכהלגביהם יידרש 

לאופן מתן ידוע למציעים כי בכל שלב רשאית המל"ג ליתן הנחיות לזוכה ביחס  .4.4.8

כי אין  ,יובהר , אשר יחייבו אותו ויהוו חלק בלתי נפרד מההסכם.םהשירותי

באמור משום חיוב הזוכה באספקת שירותים נוספים על השירותים המפורטים 

 במסמכי המכרז מבחינת טיבם והיקפם של שירותים אלו. 

 

 בגין ההתקשרות התמורה  .5

יהיה בהתאם לגובה הסכום שישולם לזוכה בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה  .5.1

 כסכום חודשי קבוע שתשולם ,"(סכום התמורה)להלן: "ההצעה הזוכה 

למילוי מלוא התחייבויותיו של המציע הזוכה המפורטות  בכפוףוהכל  "(ריטיינר)"
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 בהתאם בהסכם לשביעות רצונה המלאה של המל"ג. תנאי תשלום התמורה יהיו

 .הסכםב מוגדרל

לעיל, ולא תינתן  4מובהר, כי התמורה תכלול את כל השירותים המפורטים בסעיף  .5.2

  לעיל. 4כל תוספת בגין מתן כל שירות שהוא הנכלל בסעיף 

 

 מנהלה -פרק ב' 

 קבלת מסמכי המכרז וביצוע רישום מוקדם .6

 מסמכי מכרז זה על נספחיו, מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה. 

חובה על מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט, לבצע רישום מוקדם בדרך של 

למסמכי המכרז לכתובת הדוא"ל:  כנספח א'ומסומן משלוח טופס פרטי המציע המצורף 

Mechrazim@che.org.ilשות לאישור . המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בק

 קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".

מציע   -אולם  ,רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה

לא יוכל לקבל הודעות ועדכונים, אשר ימסרו למשתתפים  -שלא יבצע רישום מוקדם כנדרש 

וע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, האחרים, בדבר המכרז, דבר העלול לגר

בשל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע  -או אף להביא לפסילת הצעתו 

שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה 

 בעניין זה.

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .7

שעה עד ה 10/10/2019-ה יום חמישי  להגשת שאלות הבהרה מועד אחרון
12:00 

 31/10/2019-יום חמישי ה הבהרהלמענה על שאלות מועד אחרון 

 14:00עד השעה  14/11/2019 -יום חמישי ה הצעות להגשת אחרון מועד

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 180 מועד פקיעת תוקף ההצעות

התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף התאמה בין -במקרה של אי
. חוסר לא ייחשב לאי קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו -מסמכי  המכרז או בנספחיו 

 התאמה.

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים -במקרה של אי .7.1

, אלא אם קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו -בגוף מסמכי ההזמנה או בנספחיה 

 .להלן 7כמפורט בסעיף עודכנו בהודעה של ועדת המכרזים

ועדת המכרזים מוסמכת לשנות תאריכים אלו באמצעות הבהרות ועדכונים שיישלחו לכל  .7.2

, או בפרסום המציעים שביצעו רישום מוקדם, באמצעות כתובת המייל שתימסר על ידם

על המציעים חובה לעקוב אחר  Mechrazim@che.org.il: בכתובתהבהרות באתר המועצה 

 כל שינוי ועדכון בתנאי המכרזים ובמועדים. 

 

mailto:Mechrazim@che.org.il
mailto:בכתובת:%20Mechrazim@che.org.il
mailto:בכתובת:%20Mechrazim@che.org.il
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 הבהרות ושינויים .8

יע אי בהירויות, על המציע לבדוק את מסמכי ההליך השונים ביסודיות. אם ימצא המצ .8.1

סתירות או אי התאמות בין מסמכי ההליך, או לא יבין פרט כלשהו מהכתוב בהם, חובה 

 עליו לפנות, טרם הגשת ההצעה, למועצה ולפרט את הדברים בכתב.

פנייה בשאלות הבהרה ובה פירוט כאמור וכל שאלה אחרת בקשר עם ההליך תימסר  .8.2

מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות  לעיל. 8 לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף  למועצה

בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או 

 אי התאמה במסמכי ההליך.

מציע המבקש להסתמך על ניסיונו בקשר עם תאגיד סטטוטורי כפי שיפורט להלן בסעיף  .8.3

הכרעתה "ג. למלסטטוטורי ה דיעביר במסגרת שאלות ההבהרה את פרטי התאגי, 14.2.4

של המל"ג בעניין סיווגו או היעדר סיווגו של תאגיד כתאגיד סטטוטורי לצורך הליך זה 

  .לפונה במענה יישלח אלא באתר יפורסם לא כאמור התאגיד סיווג. תהיה סופית

 לכתובת דואר אלקטרוני:  בלבד WORDניתן להגיש שאלות/הבהרות בקובץ  .8.4

Mechrazim@che.org.il  02-, או 5094584-02בלבד. יש לוודא קבלת המייל בטלפון

למתן שירותי ייעוץ  4/2019מכרז פומבי מס' המציע יציין בפנייתו עבור " .5094596

 ". השקעות פיננסי

 מתייחסת.על כל שאלה לציין את מספר הסעיף במכרז אליה היא  .8.5

למל"ג שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד, והיא רשאית שלא להשיב לשאלות  .8.6

 שאינן ברורות, כלליות אינן ענייניות, או מכל טעם ענייני אחר.

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, ללא ציון פרטי  .8.7

וב אחר פרסומי התשובות הזיהוי של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעק

באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את המל"ג. המל"ג תהיה 

 רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

, בכל עת קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים תהמל"ג רשאי .8.8

יפורסמו באתר מובהר, כי התשובות שאו בתשובה לשאלות.  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

 יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.  של המל"ג האינטרנט

עם הגשת הצעתו בהליך, מצהיר המציע כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר  .8.9

לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע 

ח ההליך ותנאיו ויהיה מנוע מלטעון טענות כלפיהם. בכל מקרה של סתירה, אי לנוס

היא זו שתקבע את הפרשנות  המועצההתאמה או אי בהירות בין מסמכי ההליך או בהם, 

המחייבת. סתירות, אי התאמות ואי בהירויות בין הוראות שונות יפורשו באופן המרחיב 

ציע לא תהא כל טענה או תביעה, כלפי את חובות המציע ואת זכויות המועצה. למ

 המועצה או מי מטעמה, הנובעת מהפרשנות שבחרה המועצה.

 

mailto:Mechrazim@che.org.il
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 הגשת ההצעה .9

תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך שמעטפה אחת בהצעה במכרז זה תוגש  .9.1

עותק נייר  שיכלול מסמכים מקוריים, מקור עותקים: עותקבשלושה . ההצעה תוגש זה

יירשם קי(. על גבי מעטפה זו -על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק או דיסק אוןעותק , ונוסף

 ."פיננסיייעוץ השקעות מתן שירותי   04/2019מכרז פומבי מס' " שם המכרז:

רח' ז'בוטינסקי ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי המל"ג בכתובת שלהלן:  .9.2

 , ירושלים.43

שות מכרז זה, במדויק. כל חסרון ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרי .9.3

במסמך, שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצורפים בזה או כל הסתייגות 

לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

, בהתאם לשיקול יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה

למל"ג זכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד  .של ועדת המכרזיםדעתה המלא 

לנהוג בהסתייגות, לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד שאינו דורש 

תיקון או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת 

 ההצעה. הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למל"ג.

לעיל )או המועד המוארך, 7.2את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מן המועד הנקוב בסעיף  .9.4

לא תמצא בתיבת המכרזים של המל"ג במועד האחרון להגשת ש הצעה ככל שהוארך(

 , לא תידון.הצעות כאמור

לא ניתן להגיש הצעה משותפת  יובהר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .9.5

מציעים הקשורים באופן כלשהו יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף למספר מציעים. 

בהליך זה. במקרה של ספק בעניין זה על המציע לפנות אל המל"ג מראש לקבלת 

 קביעתה. קביעתה תהא מחייבת.

 התחייבויות המציע .10

 בעצם הגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב כלפי המועצה, כדלקמן:

ואת כל הדרישות החלות על המציעים או הזוכים  הוא מכיר היטב את הדין הישראליכי  .10.1

בהליך, לרבות את דיני המכרזים החלים בישראל, ואת כל הדינים ההוראות ודרישות 

 הרישום והרישוי החלים על המציעים ו/או הזוכים בהליך, ככל שחלים.

כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתו ליתן את השירותים כנדרש,  .10.2

 בכפוף לתנאים הקבועים בהליך זה; הכל

הוא ראה ובדק את כל מסמכי ההליך ואת כל הנתונים הרלבנטיים, מכל סוג ומין כי  .10.3

שהוא, בקשר עם ההליך או בקשר עם השירותים או בקשר עם הצעתו, וביצע את כל 

הבדיקות הרלוונטיות בקשר לכך באופן עצמאי על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הגיש את 

מבלי שהסתמך על כל מידע שניתן לו, אם ניתן, על ידי המועצה או מי מטעמה  הצעתו

שלא במסגרת מסמכי ההליך, וכן מגיש את הצעתו על בסיס האמור, ומתוך הבנה 
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והסכמה לכל תנאי ההליך ולאופן בו תיבחר ההצעה הזוכה. מציע שהגיש הצעה יהיה 

הקשור להליך או לתנאיו או  מנוע מלטעון כי לא היה מודע או לא הבין פרט כלשהו

לשירותים או כי הוא הסתמך באופן כלשהו על דבר או מצג שנעשה על ידי המועצה או 

 מי מטעמה.

 כי הוא מוותר על כל טענה כלפי המל"ג בגין כל גורם שיתברר כמשפיע על כדאיות הצעתו.  .10.4

חלקיו  הוא מביע את הסכמתו לכל תנאי ההליך ולכל האמור במסמכי ההליך על כלכי  .10.5

ונספחיו, והוא מצהיר ומתחייב, כי אין לו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או 

 דרישה או תביעה מכל מין וסוג, כנגד או בקשר עם איזה מתנאי ההליך. 

הוא מתחייב כי לכל אורך ההליך לא יצר ולא יצור קשר עם גורמים המעניקים כי  .10.6

 שירותים למועצה בקשר עם הליך זה. 

מתחייב כי המציע, בעל ענין בו וכל גוף שהמציע הוא בעל ענין בו, וכל מי מטעמו  הואכי  .10.7

של אחד מהם, לא פעלו ולא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר 

 כלשהו, בכל אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערות או הבנות.

ויקיים את כל  אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמציע ישתתף בהליך ויבצעכי  .10.8

התחייבויותיו שבהסכם המצורף, ואין אפשרות או חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, 

בין ענייני המציע ושל בעלי השליטה בו, לבין אספקת השירותים על ידי המציע. המציע 

מצהיר ומתחייב כי האמור לעיל נכון למיטב ידיעתו ובדיקתו, גם לגבי נושאי המשרה בו 

 מטעמו שיקחו חלק במתן השירותים.והמועסקים 

במידה ויזכה במכרז, ישמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת כי  .10.9

ביצוע הפעילויות נשוא מכרז זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא יגלה כל נתון ו/או מידע 

 כאמור לכל צד שלישי כלשהו. 

 פגמים בהצעות ותיקון הצעות .11

ההצעות תיבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת שההצעות תקבלנה  .11.1

את המשקל הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב על הצעתם. עם זאת, 

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה, בין בכתב 

ובין במספר שלבים, לדון עם מציע בפרטי  ובין בעל פה, בכל שלב בהליך, ובין בשלב אחד

הצעתו, לבקש הבהרות לגביה, לבקש שהמציע יופיע בפניה, ולבקש מהמציעים 

שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר 

, מציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד( להשלים, לתקן ו/או להתאים את הצעותיהם

 . שמירה על עקרון השוויון בין המציעיםוהכל תוך 

המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי ההליך. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם  .11.2

הצעה שנעשתה שלא ע"פ הוראות המכרז, מבוססת  בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר,

ובין בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים  ,שינוי או הסתייגות על הנחות לא נכונות,

בדרך אחרת, תנהג המועצה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ומבלי שתהא עליה חובת 
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הנמקה או שימוע, ותהיה רשאית, בין היתר, לפסול את ההצעה או לבקש את תיקונה, 

, תוך או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו

סכים המציע שהמועצה תהיה רשאית לפעול . בהגשת הצעתו משמירה על עקרון השוויון

 כאמור והמציע מוותר מראש על כל טענה או דרישה בענין זה.

כדי לחייב  לעיל 11.2למען הסר ספק מובהר ומודגש במפורש, כי אין בסמכות שבסעיף  .11.3

את המועצה לבוא בדברים עם המציעים על מנת לאפשר להם לתקן את הצעותיהם בכל 

כי ההליך, או כדי לאפשר למציע לחזור בו מפרט מפרטי דרך שהיא מהאמור במסמ

 הצעתו. 

לאחר הגשת ההצעות יתכן שהמועצה, תפנה בכתב למציעים או מי מהם, בבקשה  .11.4

להבהיר, להשלים, לתקן או להתאים פרטים בהצעתם, אולם לא יהיה בכך כדי ללמד על 

אמה, לפי כשרות ההצעה שהוגשה או על התרת ההבהרה, ההשלמה, התיקון או ההת

 הענין, אלא ככל שיאושרו על ידי המועצה, באמצעות ועדת המכרזים כאמור לעיל.

לאחר קביעת הזוכה, רשאית המועצה לבוא עמו בדברים ולנהל עמו משא ומתן במטרה  .11.5

לשפר או לתקן את הצעתו. המועצה באמצעות ועדת המכרזים רשאית לשנות פרט מהותי 

 הליך, בהתקיים התנאים לכך בדין.בהסכם שייחתם או נחתם עם הזוכה ב

 הזכות שלא לבחור בהצעה .12

  
המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובשים לב למכלול נסיבות העניין, תהיה רשאית, אך  .12.1

לא חייבת, לפסול מציע בהליך, אשר הוצהרו על ידו או נמצאו בעניינו, עבירות פליליות 

מועצה יתכן שיש להן השפעה משמעותיות, לרבות של היועץ המוצע מטעמו, שלדעת ה

 על ביצוע השירותים בהליך.

המועצה רשאית שלא לבחור בהצעה שקבלה את הציון הכולל הגבוה ביותר, או באיזה  .12.2

מן ההצעות האחרות, בפרט אך לא רק, בשל כך שמועצה יש חשש ממשי כי המציע לא 

או הצפוי,  יעמוד בהתחייבויותיו מכל סיבה שהיא )לרבות עקב מצבו הכלכלי הנוכחי

הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, או שקיים חשש אחר 

באם יזכה בהליך( או אם ההצעה נראית כהצעה תכסיסנית או אם מציע  לתפקודו

ההצעה נכשל בבדיקות ביטחוניות אשר תבחר המועצה לערוך, והכל לפי שיקול דעתה 

 תהא עליה חובת הנמקה או שימוע. הבלעדי והמוחלט של המועצה וללא ש

המועצה רשאית להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, ואת הזכות לבקש  .12.3

שירותים בהיקף קטן, או לא בכלל, על פי שיקול דעתה, ובכל מקרה למציע לא תהיה כל 

 טענה, דרישה או תביעה כלפי המועצה או כל מי מטעמה.

לא בחרה המועצה באף אחת מההצעות, תהיה המועצה רשאית לבטל את ההליך  .12.4

ולפרסמו מחדש, הן באותה מתכונת והן בשינויים שתראה לנכון, או לא לפרסמו כלל, 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 כללי היררכיה פרשנית בין מסמכים  .13

מודגש ומובהר,  ההתקשרות הינה באמצעות ההסכם נספח ד' למכרז זה ועל פי תנאיו. .13.1

 כי הוראות מכרז זה מצורפות כנספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

יש לראות את נוסח המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים  .13.2

 זה את זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יעשה מאמץ ליישב בין שני  .13.3

הפרשנות בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין הנוסחים כאמור, כי אז תגבר  הנוסחים.

 המיטיבה עם המועצה. מובהר, כי חסר לא יחשב כסתירה.

 פרק ג' - תנאי הסף להשתתפות במכרז

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  -תנאי סף  .14

 מציעכל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. 

 תיפסל. – במועד הגשתה לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן הצעתו אשר

 מודגש כי: .14.1

חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר  -אם המציע הוא יחיד  .14.1.1

המציע" כהגדרתו של מונח זה  מטעמו, בכל תנאי הסף, ויראו אותו כ"נציג

 לעיל.  3בסעיף 

חובה על התאגיד להיות תאגיד רשום ולעמוד בעצמו  -ציע הינו תאגיד אם המ .14.1.2

בתנאי הסף הנדרשים, למעט אם נדרש אחרת ובמפורש בתנאי הסף ובנוסף, 

 .הצעתו באופן ברור מי מבין עובדיו הוא נציג המציעלהציג ב

 להלן תנאי הסף למכרז: .14.2

המציע בעל אישורים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .14.2.1

 . 1976-תשל"ו

במתן שירותי ייעוץ  שנים לפחות 7וותק וניסיון של  יבעלוהנציג מטעמו מציע ה .14.2.2

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  10 , במהלךתכלכלי בתחום ההשקעו

  להגשת הצעות.

 .בחמש השנים האחרונות לפחות לקוחות 10המציע נתן שירותים כאמור עבור  .14.2.3

 

למציע ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות לשלושה לקוחות לפחות  .14.2.4

ללקוח, ביניהן לקוח/ות מהמגזר ₪ מיליון  30המנהלים תיקים בהיקף של 

       .הציבורי

הינו משרדי ממשלה או חברות  "ציבורי גוף", להלן 16.4ולענין סעיף  זה לענין] 

תאגיד  כן,ו רשויות מקומיותממשלתיות או מוסדות להשכלה גבוהה או 
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 8.3כאמור בסעיף  ,אושר על ידי המל"ג במסגרת ההבהרות  וווגיסטטוטורי שס

  .[לעיל

המציע הוא אזרח ותושב ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה, או  .14.2.5

 .ראל עפ"י חוק, ומנהל ספרים כחוקלחילופין הוא תאגיד שהתאגד ביש

; להלן: המציע יעמיד לצורך מתן השירותים צוות יועצים )שניים לפחות .14.2.6

  :("הצוות המוצע"

 .מבעליו או במציע שותף של במעמד יהיה המציע נציג –נציג המציע  .14.2.6.1

רישיון בתוקף לייעוץ השקעות/ניהול תיקי  י/בעל צוות היועצים המוצע .14.2.6.2

 השקעות מהרשות לנירות ערך בהתאם לחוק.

שירותי ייעוץ ניסיון ורקע במתן בעלי  יועצים נוספים/נוסףהיועץ ה .14.2.6.3

 .השקעות

 .השכלה אקדמית בתחומי הכלכלה ו/או החשבונאות המוצע נציגל .14.2.6.4

בעל רישיון בתוקף לייעוץ השקעות/ניהול תיקי השקעות מהרשות  המציע .14.2.7

 לנירות ערך בהתאם לחוק.

"ג, קיימת לגביו אפשרות ממשית לניגוד עניינים לשלפי שיקול דעת המ מציע .14.2.8

בין עסקיו או ענייניו, או עסקי או ענייני בעלי השליטה בו או גופים שבשליטתו, 

 להשתתף רשאי יהיה לאהליך זה, לבין הנדרש לשם ביצוע השירותים נשוא 

 .בהליך

 מסמכים שיש לצרף להצעה -מבנה ההצעה   .15

לסדר  בהתאם – הבאים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, המציע יצרף את המסמכים .15.1

 הסעיפים הבא: 

  מציע שהוא תאגיד: .15.1.1

 תאגידיםהעתק נאמן למקור של תעודת התאגדות של התאגיד ברשם ה .15.1.1.1

 ;ותאריך ההתאגדות

 נסח מעודכן מהאתר הרשמי של רשם התאגידים;חברה תצרף  .15.1.1.2

אם המציע הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור )ובתנאי שהדין מאפשר  .15.1.1.3

-2017לו להתאגד באותו אופן( יציג המציע אישור ניהול תקין לשנים 

2018; 

דין או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה של -אישור חתום בידי עורך .15.1.1.4

תאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה על פי תנאי ועל כך כי ה המציע

מכרז זה, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם 

 בהתאם למסמכי התאגיד.
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 מציע שהוא יחיד: אישור רישום כעוסק מורשה. .15.1.2

 ניהול תיקי השקעות/רישיון בתוקף לייעוץ השקעותנאמן למקור של  קהעת .15.1.3

 המציע. םשעל  מהרשות לנירות ערך בהתאם לחוק

 אישור עמידה בתנאי סף.  – 1'ג נספח .15.1.4

לעניין ניסיון  14 בסעיף האמור הוכחת לצורך ומפורט מלא כשהוא - 2'ג נספח .15.1.5

 .ונציג המציע המציע

  בתחומי הכלכלה או החשבונאות. הנציגהעתק תעודות השכלה אקדמית של  .15.1.6

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת חוק פי -על שם המציע על תקפים אישורים .15.1.7

  :1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 .'ח נספח –חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד  תצהיר .15.1.7.1

 . של המציע ניכוי מס במקור ואישור אישור ניהול ספרים .15.1.7.2

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה .15.2

, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע ומאושרים למכרזז  ו, ב, ה, נספחים א, .15.2.1

 על ידי עו"ד )לפי העניין(.

 רשימת ממליצים. – 3'ג נספח .15.2.2

 כשהוא חתום בחתימה מלאה של המציע. –' )הסכם ההתקשרות( ד נספח .15.2.3

 .התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של נציג הזוכה -'הנספח  .15.2.4

 .עניינים של המציעהתחייבות בדבר היעדר ניגוד  -' ונספח  .15.2.5

 .התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת מתן שירותים - 'זנספח  .15.2.6

 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 'חנספח  .15.2.7

 .המוצע הצוות של חיים קורות .15.2.8

ובחותמת  מסמכי מכרז זה, על כל נספחיו, חתומים בראשי תיבות בכל עמוד .15.2.9

ההבהרות שפורסמו באתר האינטרנט  קבצילרבות  המציע במקרה של תאגיד.

 .www.che.org.ilשל המועצה בכתובת: 

, 1992–ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2על מציע העונה על דרישות סעיף  .15.2.10

  להלן. 16.7מסמכים כמפורט בסעיף  להגיש

. ההצעה מעטפת בתוךיצורף במעטפה נפרדת  ,ט נספח - טופס הצעת המחיר .15.2.11

 בעותק הדיגיטלי של ההצעה. העתק הטופס יכלל

 נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז. סמךמ כל .15.3

 מובהר, כי אי צירוף איזה מהמסמכים המפורטים לעיל עלול לפסול את ההצעה.  .15.4
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לוועדת המכרזים סמכות לפנות לכל אחד מהמציעים ולבקש מהם השלמות של מסמכים  .15.5

המציע מסכים מראש תנאי סף, ו תחסרים, גם לגבי מסמכים הבאים להוכיח התקיימו

 לכל השלמה כזו שתיעשה לגבי כל אחד מהמציעים.

סמכות זו של הוועדה לא תקים לאף מציע זכות כי הוועדה תפנה אליו להשלמת  .15.6

 מסמכים, ואין בה כדי לגרוע מסמכות הוועדה לפסול הצעות חסרות על הסף.

 

 

 פרק ד' - בחירת המציע הזוכה

 הליך בחירת הזוכה  .16

 הערכתן ובחירת הזוכה במכרז תעשה לפי שלבים כמפורט להלן:בדיקת ההצעות, 

לעיל. רק  14המפורטים בסעיף  עמידת ההצעות בכל תנאי הסףתיבדק  - שלב ראשון .16.1

הצעות שתעמודנה בכל תנאי הסף תעבורנה לבחינה בשלב השני. הצעות שלא תעמודנה 

 בתנאי הסף תיפסלנה.

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט על איחוד השלבים,  על אף האמור, המל"ג .16.2

 ובדיקת עמידתה של ההצעה בתנאי הסף, יחד עם בדיקת איכותה. 

מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך )לאחר  .16.3

ל כל בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה המוחלט של המועצה, והמציע מוותר מראש ע

 טענה,  דרישה או תביעה בעניין זה.

 . נקודות 75עד  –ניקוד איכות ההצעה  – שלב שני .16.4

ציון האיכות יחושב כסכום הנקודות שיקבל המציע בכל אחד מהמרכיבים  .16.4.1

 הבאים:

 ציון מקסימלי ניקוד הקריטריוןאופן  הרכיב

ניסיון 
אצל  המציע
גופים 

 ציבוריים

המציע במתן שירותים  ניסיוןהתרשמות מ
 גופים מהמגזר הציבוריעבור דומים 

 נק' 15

 קףיה
התיקים 

המנוהלים  
לקוחות  אצל

 מעניקלהם 
 המציע
 ייעוץ שירותי
הגשת בעת 
  ההצעה

 על"ד( עו)בחתימת  להצהיר יידרש המציע
 עבורם המנוהלים התיקים של הכספי קףיהה

, )לכלל הלקוחות ייעוץ שירותי נותן הוא
 . (גופים פרטייםלרבות 

עבור כלל התיקים ₪  מיליארד שלכספי  היקף
 מלא בניקוד יזכה בעת ההצעה המנוהלים

  (.נקודות 10) בסעיף

יקבל ניקוד יחסי ₪ קף נמוך ממיליארד יה
 8-יזכה ב₪ מיליון  800מא ניהול של ג)לדו

  נקודות בסעיף(.

 * הסכום מתייחס לקרן לגביה ניתן הייעוץ.

 'נק 10
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 לכל הפחות נציג הצוות המוצע. לראיון יגיע  ראיון

נציג המציע. מראיון והתרשמות אישית 
הראיון יכלול הצגה עצמית ומענה לשאלות. 
 מטרת הראיון לבדוק בין היתר את התאמת

לביצוע העבודות נשוא המכרז לאור  המציע
השכלתם, צע, והמהצוות של  נוניסיו

  .מתן השירותיםל םוכן זמינותמומחיותם 

נקד הצעת למל"ג תהא רשאית לפסול או לא ה
מציע אשר הגורמים הנ"ל מטעמו לא השתתפו 
בראיון או לא הופיעו לראיון במיקום ובמועד 

 שנקבע.

 

 נקודות 30

המל"ג תפנה ללקוחות שלהם סיפק המציע  המלצות
 שירותים כמפורט בתנאי הסף.

 
ממליצים ויעניק  2 -הצוות יפנה, לפי בחירתו, ל

נקודות על סמך דברי  10 המלצה עדלכל 
איכות בהתייחס בין היתר  הממליצים

וש, מידת שיתוף הפעולה עם יחסי אנ השירות,
 ועוד. הלקוח

 -התרשמות מההמלצות המובהר כי לעניין 
רשאית ליצור קשר עם מי מבין  המל"ג

הממליצים או אנשי הקשר לשם קבלת פרטים 
  אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

 נקודות 20

 נק'  75  סה"כ

16.5.  
 

 נקודות  25 עד –ניקוד מחיר ההצעה  –שלב שלישי 

ביחס  ומתן ניקוד לכל הצעה כספיתההצעות הכספיות של המציעים  פתיחת .16.5.1

 דלקמן:להצעות המחיר האחרות אשר יחושב כ

 

  X 25ציון ההצעה הכספית = 

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  .16.5.2

סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות 

ההזמנה, שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מפורטת לסעיף מסעיפי 

מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור למועצה, המועצה תהיה רשאית שלא 

לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו תואם את תנאי השוק 

ו/או את דרישות ההזמנה, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת 

שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את  המועצה, באופן

 התחייבויותיו באופן התואם את דרישות ההזמנה זה.

 מחיר ההצעה הנמוכה ביותר

 מחיר ההצעה הנבחנת
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 הזוכה זכאי יהיה לא מחירה, כי למעט תשלום התמורה הנקוב בהצעת יובהר .16.5.3

בעבור מתן  תשלום, החזר הוצאות או תמורה נוספים מכל סוג שהוא לכל

 לעיל. 4הכללים בסעיף  השירותים

 
 

  שקלול הנקודות בשלב האיכות ושלב המחיר –שלב רביעי  .16.6

לאחר מתן ציון להצעה הכספית. יחושב הציון המשוקלל של ההצעות. הציון  .16.6.1

המשוקלל יכלול את ציון האיכות מהשלב השני ואת ציון ההצעה הכספית, 

 כדלקמן: 

 

 ציון סופי = ציון איכות  + ציון ההצעה הכספית                   

 

יוכרז כזוכה, בכפוף לזכויות  -הגבוה ביותר  המשוקללהמציע שיזכה בציון  .16.6.2

 המועצה לפי מכרז זה. 

תזכה ההצעה  -היה ושני מציעים )או יותר( יזכו בציון איכות משוקלל זהה  .16.6.3

שזכתה לניקוד איכות גבוה יותר במסגרת הריאיון. היה ושני המציעים )או יותר( 

 -שזכו בציון איכות משוקלל זהה גם זכו בניקוד איכות זהה במסגרת הריאיון 

על ידי ועדת  תיערך ביניהם הגרלה, בהתאם לתנאים ולפרטים שיימסרו

 המכרזים למציעים הרלוונטיים. 

 המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת הניקוד הטוב היותר ו/או בהצעה כלשהי. .16.7

 המועצה תהיה רשאית לבחור במספר זוכים לביצוע השירותים. .16.8

 עדיפות לעסק המנוהל בידי אישה .16.9

ם בסעיף החברה תיתן העדפה להצעות שיוגשו ע"י עסקים בשליטת אישה כהגדרת .16.9.1

, כך שאם יקבלו שתי הצעות או יותר תוצאה 1992-ב לחוק חובת המכרזים תשנ"ב2

משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק 

בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת 

 הגשתה, אישור ותצהיר.

לעיל, על המציע לצרף להצעתו את 16.9.1עיף בכדי ליהנות מההעדפה כאמור בס .16.9.2

 המסמכים הבאים:  

הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה במציע ובה אישור כי במציע מכהנת  .16.9.2.1

נושאת משרה אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, 

מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. וכי לא התקיים במציע אף  50%-מ בלמעלה

הוא אינו קרוב של  –( אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1אחד מאלה: )

אין הם קרובים  –( אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2המחזיקה בשליטה. )

 של המחזיקה בשליטה.

ת אישה כמפורט בהצהרת אישור מאת רואה חשבון כי המציע הינו עסק בשליט .16.9.2.2

המציע. האישור יערך בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל, ואליו תצורף 

לעיל, מסומנת בחותמת רואה החשבון לשם זיהוי  16.9.2.1הצהרת המציע בסעיף 

 בלבד.
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 כשיר שני .17

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, להכריז על המציע שזכה לניקוד האיכות  .17.1

ובהו, לאחר המציע הזוכה, ככשיר שני. הכריזה הוועדה על כשיר שני, המשוקלל השני בג

לא יהיה בכך כדי להטיל חובה כשלהי של המועצה כלפי הכשיר השני ולא יהיה בכך כדי 

 להעניק זכות כלשהי לכשיר השני אלא בכפוף לקבוע במסמכי המכרז.

תקופת הניסיון היה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק במהלך  .17.2

או במהלך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, שמורה למועצה האופציה לפנות אל 

הכשיר השני לצורך מימוש זכייתו במכרז. הסכים הכשיר השני, יראו אותו כזוכה 

במכרז, ייחתם עמו הסכם ההתקשרות המצורף למכרז זה ויחולו עליו כל המחוייבות 

 לפי מכרז זה וההסכם.   

 זכייה ותוקף ההצעה הודעות .18

ליזי בן דוד, מנהלת חוזים הודעת הזכייה בהליך תהיה בכתב, תיחתם על ידי  .18.1

דרישה להשלים פרטים ככל שתצורף להודעה תחייב את הזוכה. ו, במל"ג והתקשרויות

כתנאי מתלה לתחילת דרישה זו תחייב את הזוכה ו/או מסמכים על ידי המועצה, 

פה, לא תחייב את המועצה ולא -בין בכתב ובין בעל. שום הודעה אחרת, ההתקשרות

 תהווה כל טענת השתק או מניעות כלפי המועצה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש, כי לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול של הצעת  .18.2

הזוכה, והקיבול יעשה רק עם חתימת המועצה על ההסכם לאחר מילוי כל הדרישות 

הצעת הזוכה תעמוד בתוקפה עד לחתימת המועצה על  ך.מהזוכה כאמור במסמכי ההלי

  חוזה התקשרות עמו.

המועצה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד  .18.3

לעיל. לא המציא הזוכה את המסמכים כאמור,  18.2להמצאת הפרטים כאמור בסעיף 

כאמור, רשאית המועצה לראות  והמועצה נתנה בפני הזוכה התראה על אי עמידתו במועד

בזוכה כמי שנסוג בו מהצעתו בהליך, ויעמוד למועצה כל סעד בעניין זה על פי כל דין ו/או 

 על פי מסמכי ההליך, לרבות, אך לא רק, ביטול זכייתו, והכרזת מציע אחר כזוכה.  

לאחר שהושלמו כל הדרישות המקדמיות כמפורט במסמכי ההליך, ייחתם ההסכם על  .18.4

המועצה, ויועבר אל הזוכה ההסכם החתום. רק לאחר קבלת ההסכם יהיה הזוכה  ידי

רשאי להתחיל במתן השירותים למועצה, בהתאם לבקשות פרטניות למתן שירותים 

 .שהמועצה תוציא לו

נחתם ההסכם עם הזוכה בהליך, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או חובה  .18.5

ייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או בהתבסס על מידע, הבטחה, התח

פה, בין לפני שנחתם ההסכם ובין לאחר -הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל

 שנחתם. 

ימים מהמועד האחרון להגשת  180הצעה שהוגשה במסגרת הליך זה תעמוד בתוקפה  .18.6

תו, עד לקבלת החלטה יאריך המציע את תוקף הצע -הצעות. היה ותבקש זאת המועצה 

 סופית בדבר המציע הזוכה בהליך זה. 

הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם כחלק ממסמכי ההצעה, מהווים הצעה  .18.7

בלתי הדירה, שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה, ובלבד שההצעה עדיין בתוקף כאמור 

, בין היתר, למקרה , אף אם ניתנה הודעת זכייה בהליך קודם למועד זה. זאת18.6בסעיף 
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שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי ההליך או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול 

לזכייתו או שלא ימלא את ההסכם שייחתם עם המועצה, או מכל סיבה אחרת שהיא 

זכייתו או ההסכם שנחתם עמו, יבוטלו. אם יבוטלו הזכייה או ההסכם כאמור, תהיה 

ציע שהצעתו דורגה במקום השני, ואם יסרב מציע זה המועצה רשאית להתקשר עם המ

להתקשר עם המועצה, תהיה המועצה רשאית לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום 

השלישי וכך הלאה. מובהר כי אין בסמכות זו של המועצה כדי להטיל עליה חובה כלשהי 

ותה להתקשר עם הצעה או הצעות שדורגו על ידה מלבד ההצעה הזוכה או לגרוע מזכ

 לבטל את ההליך או לנהוג בכל דרך אחרת על פי כל דין בנסיבות העניין. 

 

 תנאים כלליים -פרק ו' 

 תקופת ההתקשרות .19

תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה תחל ביום חתימת ההסכם על ידי  .19.1

תקופת " -חודשים רצופים ממועד החתימה כאמור )להלן  12המועצה וסיומה בתום 

 "(.  שונהההתקשרות הרא

ברירה )אופציה(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת -למועצה בלבד שמורה זכות .19.2

ההתקשרות הראשונה לארבע תקופות התקשרות נוספות בנות שנה כל אחת ועד לסך 

"(. המועצה תהיה רשאית לעשות שימוש בזכות זכות הברירהשנים )להלן: " 5ל מצטבר ש

הברירה או בכל חלק ממנה, בכפוף למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל 

בהתאם להוראות מכרז זה, בכפוף לצרכיה, לתקציבה, להוראות כל דין ולהוראות 

 ימים 30זאת, בהודעת המל"ג בכתב שתישלח לזוכה לפחות  למכרז זה.' דההסכם נספח 

 מראש. על הארכות יחולו כל מסמכי המכרז וההסכם.

לפני תום  בכל עת, או כל חלק ממנה, המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות .19.3

מכל סיבה שהיא, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או  תקופת ההתקשרות או הארכות,

דרישה עקב כך, למעט זכותו לתשלום בגין השירותים שביצע בפועל. עשתה המועצה 

שימוש בסמכותה וביטלה את ההתקשרות כאמור, תהיה היא רשאית אך לא חייבת, 

לעיל, ולהתקשר עמו  17.6.4לפנות למי שהוגדר ככשיר שני, בהתאם למפורט בסעיף 

 בהתאם לתנאי מכרז זה.

, כאמור המועצה תהיה רשאית להביא את ההתקשרות עם המציע הזוכה לידי סיום .19.4

 הזוכה,רה של הפרה יסודית של ההסכם מצד המציע במק ימים מראש. 30בהתראה של 

, המועצה רשאית אך לא חייבת לבטל את ההסכם מייד וללא התראה מוקדמתתהיה 

 .להסכם 16.2כמפורט בסעיף 

 19.4ידי המועצה, מכל סיבה שהיא, בין מכוח סעיף -בכל מקרה של סיום ההסכם על .19.5

לפצות את המציע הזוכה או  לעיל ובין מכל סיבה שהיא, לא תהיה חובה על המועצה

לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק 

  בפועל עד למועד ההודעה בדבר סיום ההתקשרות והפסקת מתן השירותים.
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 עיון במסמכי המכרז .20

בהתאם לדין, מציעים שלא זכו בהליך רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים  .20.1

ובהצעת הזוכה בהליך, לאחר החלטה סופית של ועדת המכרזים בדבר ההצעה 

 הזוכה. 

בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי הצעתו תעמוד במלואה, על כל חלקיה ונספחיה,  .20.2

הצעה סודות מסחריים לעיונם של יתר המציעים בהליך. אם לדעת המציע קיימים ב

 :אשר יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו או עסקיים או מקצועיים

לצרף , ואלו יסומנו על ידו )ניתן יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים .20.2.1

 .להצעה עותק מושחר במקרה הצורך(

 לא ייחשב כחלק סודי. -פירוט ניסיונו של המציע, כנדרש בתנאי מכרז זה  .20.2.2

 שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירתמציע  .20.2.3

 ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז זה.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .20.2.4

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 

 הצעות המציעים האחרים.על זכות העיון בחלקים אלה של 

יובהר, כי על אף האמור לעיל המועצה תהיה רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .20.3

להציג בפני מציעים שלא זכו בהליך או בפני צדדים שלישיים, כל מסמך אשר להערכתה 

אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בדרישות הדין, ולמציע 

 כל טענה או דרישה או תביעה כנגד המועצה או מי מטעמה בקשר לכך.לא תהיה 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  .20.4

הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך 

 בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה החליטה ועדת  .20.5

 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 ביטוחים .21

המציע מצהיר כי יש לו ביטוח אחריות מקצועית. ככל שהמציע הוא תאגיד, עליו להצהיר  .21.1

 כי הוא ערך גם ביטוח צד ג' וביטוח אחריות מעבידים. מובהר, כי הצהרה כאמור מהווה

 תנאי לחתימת המועצה על ההסכם עם המציע הזוכה.

המציע מצהיר כי כל הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות  .21.2

 בתקופות ההארכה, במידה ותהיינה. 

המציע מתחייב למלא את כל דרישות המבטחים, הן אלה הנקובות בפוליסות והן כל  .21.3

 דרישה אחרת, לרבות תשלום הפרמיות במועדן.

המציע ינקוט בכל הצעדים המתחייבים ובכל פעולה שתידרש כדי לממש את זכויותיו  .21.4

 וזכויות המועצה על פי תנאי הפוליסות במקרה קרות מקרה ביטוח.

 



 18 

 זכויות קניין רוחני .22

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי כל הזכויות בתוצרי השירותים או כל חלק מהם, וכל  .22.1

יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של  קניין רוחני הקשור עם השירותים,

המועצה וכי אין במכרז זה כדי להעניק לזוכה כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל 

טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. המועצה 

 תהיה רשאית להשתמש בתוצרים כאמור ללא הגבלה מכל סוג שהוא.

 

 כללייםתנאים  .23

מובהר, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת הצעה להליך או הקשורות  .23.1

 להליך יהיו על חשבון המציע, ללא כל קשר לתוצאות ההליך.

למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי או תשלום או השתתפות  .23.2

או נציגיו( על כל נזק או  מהמועצה, או מכל גורם מטעמה )לרבות מי מעובדיו, שלוחיו

הוצאה, מכל מין וסוג, שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר 

עם ההליך, לרבות קיומו, הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו או בעקבות אי קבלת 

 הצעת המציע.

. זכייה בהליך לזוכה לא תהיה כל זכות תביעה בגין אי מימוש הזכייה, חלקה או בכלל .23.3

 זה אינה מבטיחה בלעדיות לזוכה במתן השירותים למועצה, כולם או חלקם.

המציע חייב לעדכן בכתב את המועצה ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  .23.4

 .שמסר במסגרת או בקשר עם ההליך

הליכי למען הסר ספק, מובהר כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את  .23.5

הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת 

מורשי החתימה מטעם המועצה על הסכם ההתקשרות בין הצדדים, המועצה רשאית 

 לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

רשאית, לפי שיקול בכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד, כי אז המועצה תהא  .23.6

דעתה, וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים מבעלי העניין 

 בתאגיד יהיו ערבים אישית להתחייבויות המציע לפי ההסכם נושא ההזמנה.

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונה וזאת  .23.7

 ם לשיקול דעתה הבלעדי.גם לאחר פתיחת ההצעות והכל בהתא

 אין בסעיפי הזמנה זו, על נספחיה, כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין. .23.8

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט  .23.9

 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בירושלים.

 רשימת הנספחים .24

 .טופס הגשת הצעה - נספח א' .24.1

 .טופס פרטי מציע -נספח ב'  .24.2



 19 

 .תצהיר עמידה בתנאי סף –  1 נספח ג' .24.3

 נדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאיפירוט הניסיון ה –  2נספח ג'   .24.4

 רשימת ממליצים. –3נספח ג'  .24.5

 .הסכם ההתקשרות -'דנספח  .24.6

 .התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של נציג הזוכה -'הנספח  .24.7

 .עניינים של המציעהתחייבות בדבר היעדר ניגוד  -' ונספח  .24.8

 .התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת מתן שירותים - 'זנספח  .24.9

 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 'חנספח  .24.10

  .טופס הצעת מחיר – 'טנספח  .24.11
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 טופס פרטי מציע -נספח א' 

 תאריך : _________

 לכבוד 

 המועצה להשכלה גבוהה 

 mechrazim@che.org.ilבדוא"ל: 

 

ייעוץ למתן שירותי  04/2019מס' מכרז פומבי אנו/י הח"מ מצהירים כי מצויים בידינו מסמכי 

ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר  , כפי שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה,פיננסיהשקעות 

 המכרז האמור לכתובת הבאה:

 

 ____________________________________  :שם המציע ושם איש הקשר לצורך מכרז זה

 ___________________________________________ :מס' תאגיד/שותפות )אם רלוונטי(

 _______________________________ :מספר טלפון של המשרד וטלפון נייד של איש הקשר

 ______________________________________________ :מספר פקסימיליה של המשרד

 __________________________________________________ :אלקטרוני-כתובת דואר

 

המועצה תהיה פטורה מלשלוח לנו הודעות ועדכונים בדבר   -לנו כי במידה ולא נשלח טופס זה  ידוע

המכרז, ואז נהיה עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות 

 ויה לפרסם לאחר פרסום המכרז.שהמועצה עש

 

הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות 

 ."אישור קריאה"
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 טופס הגשת הצעה   -נספח ב'  

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 

 

 פיננסיייעוץ השקעות למתן שירותי  -  04/2019מס' מכרז פומבי 

 

 –__________________, החתום מטה מציע בזה למועצה להשכלה גבוהה )להלן המציע, 
היה ויזכה במכרז זה,  למתן שירותי ייעוץ השקעות פיננסי "( להתקשר עימה בהסכםהמועצה"

 בנוסח הכלול במסמכי מכרז זה ובמסמכים המצורפים לו.

 _________שם המציע ___________________________________________________

 מס' תאגיד/שותפות )אם רלוונטי(  ___________________________________________

 תאריך רישום התאגיד/שותפות )אם רלוונטי(  ___________________________________

 שמות הבעלים/השותפים במציע _____________________________________________

 _________________________________________________________כתובת  המשרד 

 מספר טלפון של המשרד ___________________________________________________

 מספר פקסימיליה של המשרד _______________________________________________

 ___________________אלקטרוני ואתר אינטרנט _____________________-כתובת דואר

אני מצהיר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי המכרז על נספחיו, הבנתי את האמור בהם על כל  .1
פרטיהם, לאחר שניתן לי זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז ולאחר שקיבלתי את כל הפרטים 

שהיו נחוצים לי לשם הגשת הצעה. אני מצהיר כי אני מקבל את כל התנאים המפורטים  
 במסמכי המכרז, ללא סייג וכי אני מגיש הצעתי זו ללא כל תיאום עם מציע אחר.

 בנוסח המכרז.אני מצהיר כי המציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים  .2

 עובדים חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשעו לא, למציע זיקה בעל וכל המציע כי מצהיר הנני .3
 משתי ביותר הורשעו ואם; 1987-התשמ"ז, ו/או חוק שכר מינימום 1991-, התשנ"אזרים

 בעל" :זה סעיף לעניין .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה כי – כאמור עבירות
-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 בסעיף כהגדרתם", עבירה"-ו" הורשע", "זיקה
1976. 

למחוק את הסעיף ולפרט במסמך לעיל, יש  3ככל שהמציע אינו יכול להצהיר על האמור בסעיף  .4
מצורף מאושר על ידי עו"ד את פירוט ההרשעות או הקנסות של המציע או בעל הזיקה, לפי 

כן יפרט המציע מדוע הוא סבור כי על הוועדה להמנע מלפסול את ההצעה לפי הוראות  העניין.
 א)ב( לתקנות חובת המכרזים.6תקנה 

 חוק)להלן: " 1998 -"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות ככל .5
"( חלות על המציע, הריני מצהיר כי הוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק זכויות שוויון

עובדים נכון למועד האחרון להגשת  100 –)כמשמעות מונח זה בחוק שוויון זכויות( יותר מ 
( כי יפנה למנהל הכללי של משרד 1) :ההצעות במכרז, המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן

לחוק שוויון  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
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 למנהל בעבר פנה כי( 2) לחילופין או, ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – זכויות ובמידת הצורך
 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד של הכללי

 .ליישומן פעל - בעניין הנחיות ממנו קיבל ואם, זכויות שוויון לחוק 9
 

 העתק יעביר הוא, עליו חל זכויות שוויון לחוק 9 שסעיף ככל כי, בזאת ומתחייב מצהיר המציע
 ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד"ל למנכ, זה מתצהיר

 .ההתקשרות
 

אני מצרף לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם  .6
כשהוא חתום בחתימה מלאה, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום על ידי הנ"ל 

 בראשי תיבות.

אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב לחתום על ההסכם בתאריך שיידרש על ידי המועצה ועם  .7
 הסכם לצרף להנחת דעתה של המועצה פוליסת ביטוח בהתאם להוראות מכרז זה.חתימת ה

        

 

 שם מלא : _____________________

 _________________ :חתימה וחותמת

 

 במידה ומדובר בתאגיד:

 שם החותם : ___________________

 תפקיד : ______________________

 

 אישור

______________________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך אני הח"מ,  
____________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' 

ידי ת.ז. מס' _________________ / המוכר לי -____________________ שזיהה עצמו על
ר שהזהרתי אותו, כי עליו אישית, המוסמך לחתום בשם _______________ ]המציע[, ולאח

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 
 הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

                   ____________ 

 _____________, עו"ד
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 תצהיר עמידה בתנאי סף  –  1' נספח ג

 

ת"ז מס' ___________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי אני הח"מ ______________, נושא 
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, 

 בכתב, כדלקמן:

 14המפורטות בסעיף  בהתאם לדרישות "(המציעאני מגיש את התצהיר בשם _____________ )"
 למסמכי המכרז:

 

תיקי השקעות  ניהולרישיון בתוקף לייעוץ השקעות /  יבעל המוצע הםחברי הצוות  /המציע .1
 העתק הרישיון מצורף לתצהירנו זה. .ערך בהתאם לחוק לניירותמהרשות 

המציע הוא אזרח ותושב ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה, או לחילופין הוא  .2
 תאגיד שהתאגד בישראל עפ"י חוק, ומנהל ספרים כחוק.

 
שירותי ייעוץ כלכלי בתחום  במתןשנים לפחות  7וותק וניסיון של  יבעל ציג המציעונ המציע .3

 .השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 10, במהלך ההשקעות

 לקוחות לפחות בחמש השנים האחרונות. 10המציע נתן שירותים כאמור עבור  .4

התיקים המנוהלים על ידו  של כספיה פםהיק המכרז הגשת ליום נכון כי מצהיר המציע .5
 הינו ידו על המנוהלים התיקים ללפחות שלושה לקוחות שלו מהמגזר הציבורי

 _____________₪. 

 

 

חברי הצוות המוצע שבכוונת המציע להעמיד לצורך מתן השירותים במכרז זה  .1
 הם:

 .......................................... נציג המציע שהינו במעמד של שותף/ בעלים: .2
והינו בעל השכלה אקדמית בתחומי הכלכלה ו/או  .........................

 החשבונאות.

רישיון בתוקף לייעוץ  י/בעל חבר בצוות המוצע: ....................................... .3
 השקעות/ניהול תיקי השקעות מהרשות לנירות ערך בהתאם לחוק

רישיון בתוקף לייעוץ  י/בעל חבר בצוות המוצע:........................................... .4
 השקעות/ניהול תיקי השקעות מהרשות לנירות ערך בהתאם לחוק

רישיון בתוקף לייעוץ  י/בעל ..................חבר בצוות המוצע:......................... .5
 השקעות/ניהול תיקי השקעות מהרשות לנירות ערך בהתאם לחוק

 

תעודות המעידות על  .השכלה אקדמית בתחומי הכלכלה ו/או החשבונאות המוצע הצוות נציגל .6
 ההשכלה כאמור מצורפות לתצהירנו.

 כל האישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף. אתבז פיםלהצעתי מצור

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
 ולראיה אני בא על החתום, היום .........................

 
                      

 המצהיר
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 אישור חתימת המצהיר
 
 

, מורשה חתימה "ז .......................בעל ת ......................... הופיע בפני ..............הנני מאשר כי ביום 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  מטעם המציע,

 בפני על התצהיר דלעיל.באם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם 
 

     
 חתימת עוה"ד  רישיון עו"דחותמת ומס'   תאריך
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 פירוט הניסיון הנדרש  – 2ג'  נספח

 

 .414.2 בסעיף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף

למציע ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות לשלושה לקוחות לפחות המנהלים תיקים 

 .ללקוח, ביניהן לקוח/ות מהמגזר הציבורי₪ מיליון  30בהיקף של 

מגזר  שם הלקוח

ציבורי/מגזר 

אחר )יש 

לציין לאיזה 

מגזר שייך 

 הלקוח(

 

שירותי 

הייעוץ 

 שניתנו

תאריך תחילת 

וסיום מתן 

 שירותי הייעוץ

 היקף 

 תיק מנוהל 

 שם איש קשר +

 מס' טלפון
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 14.2.2 ף בסעיףצורך הוכחת תנאי הסל

שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ כלכלי בתחום  7וותק וניסיון של  יבעלוהנציג מטעמו מציע ה

 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.  10 , במהלךההשקעות

 נסיון המציע

מגזר  שם הלקוח

ציבורי/מגזר 

אחר )יש 

לציין לאיזה 

מגזר שייך 

 הלקוח(

 

שירותי 

הייעוץ 

 שניתנו

תאריך תחילת 

וסיום מתן 

 שירותי הייעוץ

 היקף 

 תיק מנוהל 

 שם איש קשר +

 מס' טלפון
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 נסיון נציג המציע

מגזר  שם הלקוח

ציבורי/מגזר 

אחר )יש 

לציין לאיזה 

מגזר שייך 

 הלקוח(

 

שירותי 

הייעוץ 

 שניתנו

תאריך תחילת 

וסיום מתן 

 הייעוץשירותי 

 היקף 

 תיק מנוהל 

 שם איש קשר +

 מס' טלפון
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  14.2.3 בסעיף להוכחת תנאי הסף

 לקוחות לפחות בחמש השנים האחרונות. 10המציע נתן שירותים כאמור עבור 

 

מגזר  שם הלקוח

ציבורי/מגזר 

אחר )יש 

לציין לאיזה 

שייך מגזר 

 הלקוח(

 

שירותי 

הייעוץ 

 שניתנו

תאריך תחילת 

וסיום מתן 

 שירותי הייעוץ

 היקף 

 תיק מנוהל 

 שם איש קשר +

 מס' טלפון
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 רשימת ממליצים   – 3נספח ג' 

 

 

תחום פעילות  שם הלקוח 
 הלקוח

תקופת מתן  השירות 
 השירותים

איש קשר; 
 תפקידו; טלפון 
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 פיננסיהסכם למתן שירותי ייעוץ  –' ד נספח   

 

 ______ בשנת_________  לחודששנערך ונחתם בירושלים ביום _____ 

 

 בין:

 גבוהה להשכלה המועצה

 ירושלים, 43'בוטינסקי ז רחוב

 "(המועצה)להלן: "

 מצד אחד

 לבין:

 ___________________________ שם

 __________________________ רישום' מס

 _____________________________כתובת 

 "(היועץ)להלן: "

 מצד שני 

 

 פיננסישירותי ייעוץ  למתן 04/2019שלבי מס' -מכרז פומבי דו פרסמה והמועצה  הואיל
 להסכם זה; 1 נספחכ, המצ"ב עבור המועצה להשכלה גבוהה

היועץ הגיש הצעה במכרז ועל בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעה נבחרה ו  והואיל
)כהגדרתם  נשוא המכרז השירותים את ספקהצעתו כזוכה בהליך והיועץ נבחר ל

. הצעת היועץ מצ"ב זה בהסכם כמפורט ובתנאים במועדים, באופן( המכרז במסמכי
 ;להסכם זה 2כנספח 

 מהיועץ לקבל מעוניינת והמועצהאת השירותים  המועצהוהיועץ מעוניין לבצע עבור   והואיל
 ;השירותים את

 

 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן: אשר

 

 ונספחיםמבוא  .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
 .זה הסכםאו  הסעיפיםפרשנות  צורךכותרות הסעיפים להסכם לא תשמשנה ל .1.2
 ם מסמכי המכרז.ויקרא כיחידה אחת ע מההליךזה מהווה חלק בלתי נפרד  הסכם .1.3
הוראות ההסכם שמטבען או על פי האמור בהן חלות לאחר סיום ההתקשרות מכל סיבה  .1.4

 שהיא, לרבות סודיות, ימשיכו לחול על אף סיום ההסכם או אי ביצועו מכל סיבה שהיא.

  

 הגדרות .2
, ההליך מסמכיבהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם ב

 :הבא הפירוש הבאים למונחים יהיו ובנוסף
 

 להשכלההמועצה  עבור פיננסיייעוץ  שירותי למתן 04/2019' מסשלבי -פומבי דו מכרז –"ההליך" 
 .גבוהה
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 .המוצע הצוות מאנשי אחד כל לרבות –"היועץ" 
 
 
 
 

 הצהרות היועץ .3
 היועץ מצהיר ומתחייב: 

 כי אין לו ולא ידועה לו כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו; .3.1
 האישורים, הרשיונותכי הוא בעל הידע, היכולת, האמצעים והכישורים המקצועיים,   .3.2

השירותים ולקיים  , וכוח האדם הנדרש לצורך מתןחוק לפי הנדרשים התקפים וההיתרים
 סכםבה הכלולות תחייבויותאת התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה והוא יוכל לעמוד בה

 הן מבחינת המועדים שנקבעו או ייקבעו והן בכל הקשור לאיכות ולמיומנות הביצוע;
והוא יבצעם על פי הוראות ההסכם וכל  פי כל דין להעניק את השירותים-כי הוא רשאי על .3.3

 ;דין
ווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הקשורה ביועץ או במי מטעמו כי אם תי .3.4

לעיל מתחייב היועץ לנקוט בכל האמצעים הסבירים להסרתה  3.1בקשר לאמור בסעיף 
 לום או הוצאה שייגרמו בקשר עם האמור;מוקדם ככל הניתן, ויישא בכל תש

כי לפני הגשת ההצעה בדק כל מידע רלבנטי הקשור לביצוע ההסכם והוא מוותר על כל  .3.5
 טענה שתהיה לו בגין כל גורם המשפיע על כדאיות הצעתו.

 

 השירותים .4

 הסכםמתחייב כי הוא יוכל לספק למועצה את כל השירותים הנדרשים בהתאם ל יועץה .4.1
זה על נספחיו, לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם ביצועם, ויקצה את כל 
האמצעים וכוח אדם מקצועי ומיומן, הנדרשים על מנת לספק את השירותים במועדם, 
בהיקף ובאיכות כפי שיידרש על ידי המועצה, ובהתאם למצופה מנותן שירותים מקצועי, 

 יעיל ומיומן.

 מינות גבוהה וגמישות לשם ביצוע מלוא השירותים הנדרשים ממנו.מתחייב לז יועץה .4.2

 עיקרי השירותים הנדרשים  .4.3

ל המל"ג ובהתאם להנחייתו יעניק למועצה שירותי ייעוץ השקעות "יהיה כפוף למנכ יועץה
 פיננסי כמפורט להלן:

)שתי ישיבות לפחות; וישיבות השתתפות בישיבות וועדת ההשקעות של המועצה  .4.3.1
 .י הצורך(נוספות לפ

 
ומעקב שוטף אחר התנהלות ההשקעות המתבצעות באמצעות בתי  בדיקה, ניתוח .4.3.2

 בוועדת ההשקעות, וסיוע בקשר הההשקעות, בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבע
 מל"ג לבין בתי ההשקעות.הבין  שוטף

כולל הפקת דו"חות  ניתוח והצגת המידע בנושא ההשקעות באופן שוטף בפני המל"ג .4.3.3
 חודשיים.

 המלצות לוועדת ההשקעות על שינויים בהרכב ההשקעה. .4.3.4
 ייעוץ במידת הצורך ובהתאם להתפתחויות מיוחדות בשוק ההון. .4.3.5
ליווי אסטרטגי כלכלי שוטף בסוגיות הקשורות למדיניות ניהול ההשקעות וסיכונים  .4.3.6

 פיננסיים
 מתן מענה מיידי בזמן אמת לכל בעיה או צורך במידה ויתעוררו. .4.3.7
בנושאים שונים לגביהם  יוץ, לפנות מעת לעת אל נציג ההזכותאת  תשומר ל"גהמ .4.3.8

 יידרש לתת ייעוץ בהתאם לצרכי המל"ג באותה עת.
ידוע ליועץ כי בכל שלב רשאית המל"ג ליתן הנחיות ביחס לאופן מתן השירותים,  .4.3.9

  אשר יחייבו אותו ויהוו חלק בלתי נפרד מההסכם.
5.  
 השירותיםאופן מתן  .6

 
ליועץ והיועץ מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק למועצה את המועצה מוסרת בזה  .6.1

 השירותים.
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הצוות המוצע במכרז )היועץ עצמו, שותפיו או  באמצעות השירותים את יספק היועץ .6.2
יעמדו בכל  המוצע הצוות חברילתנאי ההליך.  בהתאם המועצהעל ידי  שאושר, עובדיו(

 .זה חוזה פי על בהם מחויב היועץ רהתנאים והדרישות אש
 :כדלקמן ועצההמבהסכמת  וישונה יכולהמוצע  הצוות .6.3

 אנשי מבין מיהבלעדי, לדרוש מן היועץ להחליף  ה, על פי שיקול דעתתרשאי הועצהמ .6.3.1
לרבות ראש הצוות, אף  , אשר באמצעותם הוא מספק את השירותים,המוצע הצוות

  והיועץ יפעל בהתאם באופן מיידי. אם אושרו על ידי המועצה בעבר,
 הצוות אנשי מבין מיובכתב בטרם החלפת  מראש ועצההמיבקש את אישור  ועץהי .6.3.2

. תנאי מוקדם לביצוע ההחלפה הוא כי איכות היועצים, או הוספת יועץ לצוות המוצע
 קודם היועצים של מזו תיפול לא( המועצהלאחר ההחלפה )אם תאושר על ידי 

 .להחלפה
לפי  תינתן המוצע הצוות אנשי מבין מיאישור ו/או החלפת  בדבר הועצהמ החלטת .6.3.3

המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. למען הסר ספק מובהר כי אין  השיקול דעת
בהחלטה כאמור כדי לשחרר את היועץ מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בה 

 .שהיא אחריות כל המועצהכדי להטיל על 
בשל היעדרות אחד מחברי  היועץ אחראי כי מתן השירותים למועצה ורציפותם לא תיפגע .6.4

הצוות המוצע )או כל חבריו( מכל סיבה שהיא, לרבות בשל החלפת/הפסקת חבר צוות 
 כאמור לעיל. 

זכאית לקבל מהיועץ, את מלוא השירותים ברמה  והמועצה, למועצהמתחייב לספק  היועץ .6.5
מנו, שהיועץ משקיע ממיטב ז מקצועית גבוהה, בחריצות ובאופן היעיל והטוב ביותר, תוך

 רצונה לשביעות והכל, שקבעה המועצה זמנים בלוחות עמידהומתחייב ל מרצו, ונסיונו
ידוע ליועץ כי מתן השרותים עשוי להיות כרוך, לעתים, בעבודה בלוח  .המועצה של המלאה

 זמנים קצר ואינטנסטיבי.
לביצוע השירותים  יתאים המוצע הצוותמתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של  היועץ .6.6

 כל במשך הממונה, באופן שיניח את דעת המועצהברמה ובמועדים כפי שיוגדרו על ידי 
 .השירותים מתן תקופת

תהיה מוסמכת להורות ליועץ לתקן ליקויים ו/או ליתן ליועץ הנחיות עבודה  הממונה .6.7
ע לסדרי בכל הנוג הועצהמהנוגעות למתן השירותים. היועץ יפעל על פי הנחיות והוראות 

עבודה, דרכי ביצוע, הוראות בעניין מניעת ניגוד עניינים, או ניגוד אינטרסים אחר בין 
 .ועצההמ, וכן בכל עניין אחר הנדרש לדעת המועצהפעילותו לענייני 

היועץ מתחייב לנהוג בכל תקופת ההסכם לגבי המועסקים מטעמו בביצוע השרותים לפי  .6.8
 יחסי העבודה בין מעסיק לבין עובדיו. הסכם זה בהתאם לאמור בכל דין בתחום

 
 

 במפורש רק – שליחות יחסי; סיקמעוהעדר קיום יחסי עובד  .7
בין היועץ ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין המועצה, לא  .7.1

היועץ הוא ספק עצמאי ובלתי תלוי המנהל עסק עצמאי משלו,  מעסיק.-יתקיימו יחסי עובד
בכוונת היועץ לבצע את ההסכם הנדון כחוזה קבלנות למתן שירות בשכר כשהיועץ אינו 

 עובד על המועצה ועל סמך נתונים אלו המועצה מתקשרת עם היועץ. 
ואין  , לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה,היועץ .7.2

על פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות ליועץ,  למועצהלראות כל זכות שניתנה 
או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות 

 הסכם זה במלואו. 
עובדי היועץ והמועסקים על ידו ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של  .7.3

שא וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים יבד. היועץ יהיועץ בל
על ידו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, ביטוח 

 לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה.
לבין מי מהיועצים  מועצהבין ה סיקמע-עובד יחסי התקיימו כי מוסמכת ערכאה קבעה .7.4

היועץ  ישאשירותים לפי הסכם זה, י למועצההמועסקים או השותפים ביועץ, המספקים 
תהיה  המועצהבמלוא התשלומים הנובעים מקביעה זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

רשאית לקזז סכומים אשר נקבע כאמור מכל סכום שהיא חבה ליועץ. מובהר, כי ככל 
גש תביעה כאמור כנגד המועצה בגינה היא דורשת שיפוי מהיועץ, יהא על המועצה שתו

, ולאפשר ליועץ להצטרף להליך כצד מעונין על מנת בסמוך לאחר קבלתהלהודיע ליועץ 
 להתגונן מפניה. 

אם כן נעשה כזה לצורך עניין מיוחד,  אלא המועצהלא יהיה שלוחה או נציגה של  היועץ .7.5
 .ומראש בכתב, במפורש מועצההוהוסמך לכך בידי 

 

 הסבת ההסכם, קבלני ויועצי משנה .8
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היועץ מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן  .8.1
או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי 

תהיה רשאית  המועצהלכך מראש ובכתב.  המועצההסכם זה, אלא אם קיבל את הסכמת 
לסרב ליתן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים 

 בתנאים שתמצא לנכון.
משנה, את ביצוע  יועץקבלן משנה/כמו כן, אין היועץ רשאי למסור לאחר, לרבות ל .8.2

תהיה  המועצה. מראש ובכתב המועצההתחייבויותיו כולן או מקצתן, אלא בהסכמת 
רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או 

 להסכים בתנאים שתמצא לנכון.
לעיל ו/או בהסבה עצמה  8.1להסבה כאמור בסעיף  המועצההסר ספק, אין באישור  למען .8.3

 היועץ את לפטור כדי לעיל 8.2לשימוש ביועץ משנה כאמור בסעיף  המועצהו/או באישור 
 .חלקן או כולן, זה הסכם לפי ומהתחייבויותיו חריותמא

רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן,  המועצה .8.4
לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל 

 אופן שתמצא לנכון בביצוע התחייבויותיה ושימוש בזכויותיה על פי הסכם זה.

 

 סמכויות המועצה .9
ור המועצה ועל פי הנחיותיה אם וככל שיינתנו או כל גורם היועץ יבצע את השירותים עב .9.1

 אחר אשר הוסמך על ידי המועצה לצורך כך על פי הודעה שתימסר ליועץ. 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות שונות בהסכם, בנספחיו או במסמכי המכרז תיושב  .9.2

 הסתירה על ידי המועצה.
ל פי צרכיה, לשנות את תחומי המועצה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וע .9.3

, ובלבד ששינוי כאמור לא יכלול  תחומים אשר מועצההשירותים בהם ייתן היועץ שירות ל
היועץ איננו מתמחה בהם ולא הציג עצמו, במפורש או מכללא, כמי שמתמחה בהם, אלא 

 בהסכמת היועץ.
ים להם היא המועצה אינה מתחייבת למסור ליועץ את הטיפול במלוא השירותים הפיננס .9.4

 זקוקה, והיא תחליט בעניין זה לפי שיקול דעתה המוחלט.
 
 

 מידע על בעלות .10
, דעת חוות לרבות, שהוא סוג מכל המסמכים כללדין ולכללים מקצועיים,  בכפוף .10.1

 והמידע המסמכים יתר וכל צילומים, בדיקות, נתונים, חישוביםדין, -בי כתבי, תכתובת
או /ו מהמועצה שקיבל או, עבורו או היועץ"י ע שיוכנו ההסכם נשוא לשירותים הקשורים

"( הינם רכושה המידע)להלן: " אלקטרוני פורמט לרבות שהוא פורמט בכל, אחרת בדרך
 תהיה המועצהכל הזכויות במידע הנ"ל.  את למועצהוקניינה של המועצה, והיועץ מעביר 

רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג' שתבחר, לפי ראות עיניה וללא 
 מיד למועצהכל הגבלה, וכן ליתן למידע פומבי לפי שיקול דעתה. היועץ מתחייב למסור 

. מבלי לגרוע מכלליות המועצהובכל פורמט על פי בחירת  כאמור מידע כל דרישתה עם
ובנוסף בכל  סיסמה מוגןמט אלקטרוני "פתוח"/לא בפור למועצההאמור, יעביר היועץ 

)לרבות חוות דעת,  המועצה, כל מסמך שהוכן על ידו עבור המועצהשתגדיר  רפורמט אח
 חוזים וכיו"ב(, עם השלמתו של המסמך. 

והמידע בסודיות, ולא יפרסם,  המסמכים כאמורו/או מי מטעמו ישמור את  היועץ .10.2
 .המועצהמפורשת בכתב ומראש של  מועצהבאו יעשה שימוש כלשהו במידע, אלא 

ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים  היועץ .10.3
 במשרדו לשמירה על חומרים רגישים. 

הסכם זה לידי סיום, בין אם טרם סיום השירותים על פי ההסכם ובין אם  בא .10.4
ימים מיום שיידרש  14 בתוך למועצהלאחר סיום מתן השירותים כאמור, ימסור היועץ 

עם דרישתה  מיד למועצהו, כאמור לעיל, ויעביר מועצהלכך פרוט של כל המידע המצוי ב
 המידע את, החלטתה פי ועל למועצה, לפי דרישת או למועצההעתק של כל מידע שתדרוש 

 .עצמו
ידיו -האמור לעיל,  היועץ יהיה רשאי להשאיר בחזקתו מסמכים שהוכנו על חרף .10.5

מתן השירותים לצורכי תיעוד ובקרה הנדרשים לו לפי כל דין בכפוף לחובת שמירת  במהלך
 להסכם. 17.1 סעיףסודיות לפי סעיף זה ולפי 

 
 תמורה .11

 המועצהעל פי הסכם זה תשלם  של היועץ התחייבויותיוכנגד ובתמורה לביצוע כל  .11.1
 שצרף המחיר הצעת נספחל תמורה חודשית קבועה בהתאם ליועץ בגין מתן השירותים

 . זה להסכם ט' נספחכ והמצורפת להצעתו המציע
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. ההצעה כוללת את כל ריבית עליה ואיןהיא סופית, בלתי צמודה למדד  התמורה .11.2
השירותים לרבות כל העלויות הקשורות בבדיקות, אחריות, העלויות הקשורות בביצוע 

 ניהוליות, משפטיות הוצאות, )לרבות השתתפות עצמית( מיסים, תשלום פרמיות
ללא קשר  בין אם חד פעמיים ובין אם שוטפים, ,אחרים והוצאה תשלום וכל, ומשרדיות

יות האמור, לגרוע מכלל מבלילמספר השקעות שהושקעו במתן השירותים, למעט מע"מ. 
בזאת כי בגין ההוצאות הבאות לא ישולם תשלום נפרד ליועץ, והתמורה בגינן  מובהר

 הוצאות, שליחויות, צילומיםכלולה בשכר היועץ על פי ההסכם: טלפון, פקסימיליה, 
 וכיו"ב. וכיבוד"ל אש בגין הוצאות, שהוא סוג מכל תקורה

, יוחזרו לא השירותים מתן לצורךזמן  וביטולכי הוצאות בגין נסיעות  מובהר .11.3
 . ההסכם פי על היועץ בשכר כלולה בגינן והתמורה

ליועץ יבוצע  התשלוםהיועץ יגיש חשבון חודשי לתשלום בגין מתן שירותי הייעוץ.  .11.4
 . הועצהמימים מיום אישור דרישת התשלום של היועץ על ידי  45בתוך 

כובים בתשלום בגלל עי המועצה כלפילא תהיינה כל דרישות וטענות  ליועץ .11.5
התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת 

 התשלום או הדו"ח לא אושרו.
 הסכם לפי התמורהחשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת  למועצהימציא  היועץ .11.6

 . זה
מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים  התמורהתשלום  .11.7

וכן כל אישור  1976 –ת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו ציבוריים )אכיפ
 .לעת מעת שיהיו כפי, המועצהשיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי 

תנכה במקור מכל תשלום  המועצהלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי,  .11.8
ליועץ, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם 
ימציא היועץ, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב 

 בניכוי מס לפי שיעור אחר.
ליועץ שום תשלום נוסף, החזר  המועצהפרט לאמור במפורש בהסכם זה, לא ישולם על ידי  .11.9

הוצאות או השתתפות כלשהי, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י 
הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, 

 זאת, גם אם היקף השירותים גבוה משציפה היועץ.  לא ליועץ ולא לכל אדם או גוף אחר.
לכיסוי גרעון כלשהו  תהא אחראיתלא  המועצהן הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי למע .11.10

 עקב מתן השירותים.  ליועץשייגרם 
 
 

 ועיכבון קיזוזאחריות, שיפוי,  .12
יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק או אובדן מכל מין וסוג שהוא, בלי  היועץ .12.1

לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי  ו/או לכל אדם ו/או למועצהיוצא מן הכלל, שייגרמו 
בגינם על פי כל דין, בשל מעשה או מחדל של היועץ, מנהליו, עובדיו שלוחיו וכל מי שבא 
מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים נשוא הסכם זה, והיועץ 

ת שיגיעו ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק וההוצאו המועצהיפצה את 
 וחובה אחריות מכל, שלוחיה, עובדיה, המועצהלהם. היועץ משחרר מראש ולחלוטין את 

 "ל.כנ מחדל או מעשה כל ובגין לכל
 למועצההיועץ ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור, ובכלל זה יודיע  .12.2

בכל עת שנודעה לו אפשרות, או טענה של צד ג', לגבי נזק כאמור, בין אם הוא סבור  מיידית
 כי הוא אחראי לנזק ובין אם לאו.

, ואת נציגיה ואת הבאים מכוחה, על המועצהמתחייב לפצות ולשפות בשלמות את  היועץ .12.3
דם כל נזק או הוצאה ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי א

כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם או שלוחיהם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו, 
במישרין או בעקיפין, עקב או תוך כדי מעשה או מחדל של היועץ או מי מטעמו במתן 
השירותים, או עקב הפרת הסכם זה, לכל אדם, לרבות כל ההוצאות המשפטיות שייגרמו 

  להם. 
כל סכום המגיע ו/או שיגיע לה מהיועץ לפי הסכם זה או מכל טעם  המועצה רשאית לקזז  .12.4

חוקי אחר, מכל סכום המגיע ליועץ מהמועצה, ובלבד שתמסור על כך ליועץ הודעה בכתב 
ימים מראש קודם הקיזוז, והיועץ מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז  7של 

 כאמור.
 שנמסר מידעאו /ו מסמכיםאו /ו נכסים על כלשהו לעיכבון זכות כל על בזאת מוותר היועץ .12.5

 .התמורה תשלום אי של בנסיבות לרבות, השירותים ביצוע לצורך המועצה ידי על לו

 
 ביטוח .13
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מבלי לגרוע מאחריות היועץ לפי חוזה זה או לפי כל דין, היועץ מצהיר כי ערך בחברת  .13.1
השירותים לפי הסכם זה,  ממתןביטוח ישראלית בעלת מוניטין פוליסות ביטוח כמתחייב 

', ג צד אחריות ביטוחאחריות מקצועית לכל אחד מאנשי הצוות המוצע,  ביטוחובכלל זה 
על היועץ לוודא כי פוליסות הביטוח יהיו בתוקף כל משך . מעבידים אחריות וביטוח

 תקופת השירותים וכל עוד קיימת לו חבות על פי דין.
בכל ביטוח שיערוך היועץ ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המועצה.  .13.2

לא  . וכל כיוצ"ב יושר עובדים, אובדן מסמכים,-הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר איבנוסף, 
 יהיה חריג רשלנות. 

לביטוח במידה שאלו יבקשו לבדוק את פוליסות  המועצהישתף פעולה עם יועצי  היועץ .13.3
בהקשר  המועצהו, ויפעל בהתאם לכל הוראה סבירה שתינתן לו על ידי מועצהח שבהביטו

   ., לרבות לעניין גבולות האחריותזה
 יחד יעבירלארץ, -בחוץ ביטוח בתאגיד ביטוח שערך יועץ, 13.1האמור לעיל בסעיף  חרף .13.4

הביטוח, גבול האחריות, הגבול  י, סוגהפחות לכל, יתואר ובו המבטח של אישור הצעתו עם
הטריטוריאלי של הביטוח )שחובה עליו לכלול את ישראל(, שם המציע כמבוטח ותקופת 

יושר של עובדים, -שהוא כולל כיסוי ביטוחי בגין אי יצויןזה  באישורהביטוח. בנוסף, 
 ועיכוב. שימושאובדן מסמכים, הפסד או נזק למועצה עקב אובדן, 

 

 ביצוע העבודות על ידי המועצה או מי מטעמה  .14
אם לא ימלא היועץ את התחייבויותיו על פי ההסכם במלואן ובמועדן רשאית המועצה  .14.1

או חלקם, בעצמה, באמצעות יועץ אחר או בכל  לבצע את השירותים נשוא הסכם זה, כולם
 מועצהדרך אחרת, והיועץ מצהיר ומתחייב כי לא ימנע מן המועצה לפעול כאמור ויסייע ל

 או למי שייקבע בביצוע העבודות כאמור. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שתפעל המועצה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות  .14.2

ההוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על היועץ מכל  ו/או לנכות ו/או לקזז את כל
סכום שיגיע ליועץ בכל זמן שהוא, וכן תהא המועצה רשאית לגבותן מן היועץ בכל דרך 

 אחרת.
 
 

 תקופת ההסכם .15
, שהם זה הסכם חתימת מיום חודשים 12-למתן השירותים על פי הסכם זה תהיה  תחילת .15.1

 עד יום ______/___/___. 
ברירה )אופציה(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת -בלבד שמורה זכות למועצה .15.2

]שנות  5, ועד לסך כולל של נוספות התקשרותלתקופות  אוההתקשרות לתקופות 
יום מראש לפני תום תקופת  30של לפחות  30על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ  התקשרות.

  ההסכם.
 למידת בכפוף, ממנה חלק בכל או ירההבר בזכות שימוש לעשות רשאית תהיה המועצה .15.3

, לצרכיה בכפוף, זה הליך להוראות בהתאם בפועל שנתקבלו מהשירותים רצונה שביעות
 זה הסכם ולהוראות דין כל להוראות, לתקציבה

 .בתקופת האופציה ימשיכו לחול כל הוראות ההסכם בשינויים המחוייבים .15.4
עם המועצה ועם היועץ החדש  בסיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא היועץ ישתף פעולה .15.5

 שימלא את מקומו באופן מלא כדי להבטיח העברה מלאה ומסודרת של מתן השירותים.
 

 ביטול ההתקשרות על ידי המועצה  .16
ימים  30בהתראה של  , מכל סיבה שהיא,המועצה רשאית להביא הסכם זה לסיומו בכל עת .16.1

השירותים בהתאם בתקופת ההתראה ימשיך היועץ במתן מראש ובלא צורך לנמק. 
 להוראות הסכם זה.

רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובלא הודעה  המועצהאף האמור לעיל,  על .16.2
  מוקדמת בהתקיים אחת הנסיבות הבאות:

, ההפרה היועץ )לרבות מי משותפיו או עובדיו( הפר הסכם זה, ולא תיקן את .16.2.1
ש לתקנה על ימים מיום שנדר 7לשביעות רצונה המוחלטת של המועצה, בתוך 

 . בכתב ידי המועצה
, ביועץ השונות בזכויות 20%-מ למעלה של שינוי חל או, התפצל, התפרק היועץ .16.2.2

 .אחרת דרך בכל או מיזוג, שותפים צירוף, שותפים פרישת עקב לרבות
הוגשה נגד היועץ התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם  .16.2.3

או חלקם, או שהיועץ קיבל החלטה על פירוק, או שהיועץ הגיש בקשה להקפאת 
הליכים, או הגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו; או הוטל עיקול זמני או קבוע 

הותי מנכסי היועץ; או או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי חלק מ
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מונה מפרק, נאמן, כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( על עסקי 
או רכוש היועץ או כל חלק מהם, או הוגשה בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי או 

 30הבקשה או העיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
טה לגביהם, לפי העניין. האמור בסעיף יום ממועד בקשתם, הטלתם אן ההחל

זה יחול אף על כל אחד מיחידי היועץ האחראים, על פי הצעת פניית היועץ בהליך 
 .מועצהשניתנה מאוחר יותר, למתן השירות ל המועצהאו על פי הסכמת 

אם יתברר שהצהרה כלשהי של היועץ שניתנה בהליך או בקשר עם חתימת  .16.2.4
ץ לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי הסכם זה אינה נכונה או שהיוע

כי חל  למועצהלהשפיע על החלטת המועצה להתקשר עמו בהסכם, או שהסתבר 
שינוי נסיבות ביחס להצהרה כלשהי של היועץ שניתנה בהליך או בקשר עם 
חתימת הסכם זה )לרבות, מבלי לפגוע בכלליות, בנושא ניגוד עניינים(  אשר, לפי 

 פי על היועץ תפקידי למילוי מהותי הינו, המועצהשל  שיקול דעתה המוחלט
 סעיף פי על החלטה מתן בטרם להגיב הזדמנות ליועץ שניתנה ובלבד, זה הסכם

 .זה קטן
 

כל טענה  ליועץידי המועצה, מכל סיבה שהיא, לא תהיה -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .16.3
 תשלום לו לשלם או היועץ את לפצות המועצה על חובה ולא תהיה כל ו/או דרישה עקב כך,

 הפסקת למועד עד שיספק השירותים עבור בהסכם הקבועה התמורה למעט, ומין סוג מכל
 .השירותים מתן

 
 סודיות, הימנעות מניגוד עניינים, ותקופת צינון  .17

היועץ מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד  .17.1
לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין ג' כלשהו ו/או 

 למועצהו/או בנוגע  מועצהבעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים ל
ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, 

גות אצלה וכיו"ב וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם מצבה הפיננסי, שיטות העבודה הנהו
אספקת השירותים, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה 

 להיות שהפך מידע על יחול לא זה בסעיף האמורמוקדמת ומפורשת בכתב מאת המועצה. 
 מועצהמ היועץ ידי על לגילוי הנדרש מידע וכן היועץ ידי על ההסכם הפרת עקב שלא פומבי

 .הדין לפי לדרשו המוסמכת
היועץ ו/או שותפיו ו/או עובדיו מתחייבים שלא להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין  .17.2

מתן השירותים לבין כל עניין אחר שיש להם. במקרה של ספק בעניין זה ידווח היועץ 
 חשש של קיומו בשאלת תכריע והיאאת עובדות העניין  המועצהשל  תהמשפטי צתליוע

 לרבות, זה בהסכם עניינים מניגוד ההימנעות דרישות כי מובהר, ספק הסר לשם. כאמור
, ('ז-'ה נספחים) ההליך למסמכי המצורפים עניינים מניגוד וההימנעות הסודיות בהסכם

 הינן בנוסף על הגבלות החלות על היועץ על פי כל דין. 
 עבור ביצע כי העובדה את שלו פוטנציאלים ללקוחות לגלות או להציג רשאי יהיה היועץ .17.3

 לחובות ובכפוף זה בהקשר רק, שלו לקוח היותה דבר את וכן השירותים את המועצה
 .זה הסכם ולפי הדין לפי עליו החלות וסודיות מקצועיות

 
 

 סמכות שיפוט .18

 סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים בלבד.

 כתובות והודעות .19
 הינן כמפורט בראש ההסכם. והמועצה היועץת וכתוב .19.1
הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד,  .19.2

 אושעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה  48ותוך 
 .שליחתן במועד הגיעו כאילו –בדוא"ל 

 

 

 באו הצדדים על החתום:ולראייה 

 

   _____________________      _______________________ 

 המועצה                  היועץ    
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 הצוות הזוכההתחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים של  -ה' נספח 

 [כל אחד מאנשי הצוות המוצע]למילוי וחתימה על ידי 

בעל זכויות חתימה בחברת אני הח"מ, _______________, ת"ז ____________, 
כזוכה  והמציע יוכרזמתחייב בזאת כדלקמן במידה _____________ ח.פ. ______________

 :למועצה להשכלה גבוהה פיננסיהשקעות  למתן שירותי ייעוץ 04/2019מס' במכרז פומבי 

ד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים למוס שירותיםעל ידי  ינתנוככלל, לא  .1
או במהלך תקופת  שבעת הגשת ההצעהביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל. ככל 

שירותים למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים  נ/תהנני נות ההסכם
לדווח על כך למועצה עם הגשת  ת/אני מתחייב –ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

דווח על כך למועצה בטרם אאם זה במהלך תקופת תקופת ההסכם אזי )ו המועמדות במכרז זה
כי מובטח היעדר ניגוד עניינים באופן שלא אטפל בשום עניין  ת/והנני מתחייב תן השירותים(,מ

למוסד/ות  המציע ידיהקשור למוסד להשכלה גבוהה וכי יש נתק מוחלט בין השירות שניתן על 
  בעניין זה אפעל לפי הנחיות היועצת המשפטית של המל"ג. .לביני הם/להשכלה גבוהה כלשהו

שליטה באופן חלקי או מלא, ישיר או עקיף, של תאגיד שהוא מוסד  מניות ו/או בעל ת/בעל אינני .2
גבוהה  להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה

 בישראל.

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים  ת/תפקיד או עובד ת/אינני בעל .3
כאמור, בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד  למעטביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, 

 במוסדות המנהלים של מוסד להשכלה גבוהה בישראל או בהנהלתו. ה/ואינני חבר

 אני מצהיר/ה כי:  ,כן כמו .4
 שירותים הנותנות וחברות ביטוח חברות עם עסקיים קשרים לי אין □

 . השקעות בתי לרבות, פיננסים
 שירותים הנותנות וחברות ביטוח חברות עם עסקיים קשרים לי יש □

 : _______________________________אפרט. להלן פיננסים
._______________________ 

 לגבי קשרים כאמור, במידה ואדרש אספק מידע נוסף. 
אני מתחייב/ת להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב/ת בכל עסקה  .5

 ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
 לניגוד עניינים. , מיד כשנודע לי, על כל חששהמל"גאני מתחייב/ת להביא לידיעת  .6
בכל פעולותיי בקשר עם הסכם  מל"גהאני מצהיר/ה כי ידוע לי על אחריותי לפעול בתום לב כלפי  .7

ולא מתוך שיקולי רווח או  מל"גזה, וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת ה
 שיקולים אחרים.

פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין  ידוע לי כי בכל .8
בדבר קיומו של ניגוד היועצת המשפטית תכריע  .יועצת המשפטית של המועצהתכריע דעת ה

 והחלטתה בנושא תהא סופית. ותוצאותיו עניינים

מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או  ילבני משפחת אין לי או .9
ינים עם מכרז זה ומתן השירותים נשוא מכרז זה, או ליצור חשש לניגוד עניינים בחשש לניגוד עני

ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש לניגוד לידיעתי  כאמור. אם במהלך מתן השירותים יובא
 על כך ליועצת המשפטית של המועצה ללא דיחוי. אודיעעניינים כזה, 

בהתאם למכרז זה, בכל  שאני ממלאקיד מלבד השימוש במסגרת התפלא אעשה כל שימוש,  .10
הקשור למתן השירותים וכל הקשור עימם, בתוצרי השירותים על כל חלקיהם נספחיהם 

בהם שימוש לצורך  שאעשהומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים 
גבלת ביצוע השירותים. התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה שלאחר סיום ההתקשרות ללא ה

 זמן.

 לראייה באתי על החתום:ו

___________       __________________            ________________ 

 חתימת המצהיר/ה    שם המצהיר/ה    תאריך 
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 התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים של המציע  -ו' נספח 

 רק אם המציע הינו תאגיד[ע"י התאגיד עצמו ]למילוי וחתימה 

 

אני הח"מ, _______________, ת"ז  ____________, בשם המציע __________________, 
מס' מתחייב בזאת כדלקמן במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז פומבי ח.פ. ____________

 :השקעות בתחום הפנסיהלמתן שירותי ייעוץ   04/2019

על ידי המציע שירותים למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות  ככלל, לא ינתנו .1
אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל. ככל שבעת הגשת ההצעה 

המציע שירותים למוסד להשכלה גבוהה או יעניק מעניק או במהלך תקופת ההסכם, 
 –ת להשכלה גבוהה בישראל בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדו

ואם זה במהלך ) מתחייב המציע לדווח על כך למועצה עם הגשת המועמדות במכרז זה
והוא מתחייב  תקופת תקופת ההסכם אזי ידווח על כך למועצה בטרם יתן את השירותים(,

להבטיח היעדר ניגוד עניינים באופן שיתקיים נתק מוחלט בין האדם או הצוות שנותן 
השירות שניתן על ידו למוסד/ות להשכלה גבוהה כלשהו/הם לבין האדם או מטעמו את 

הצוות שנותן את השירותים למועצה. בכל מקרה, ידוע למציע והוא מסכים כי החלטה 
בדבר קיומו של ניגוד עניינים נתונה להכרעתה הבלעדית של  היועצת המשפטית של 

 המועצה והחלטתה בנושא תהא סופית.
 

ליטה בו ונושאי המשרה בו אינם בעלי מניות ו/או חברים באופן חלקי או המציע, בעלי הש .2
מלא, ישיר או עקיף, בתאגיד שהוא מוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות אחרים 
הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל; לעניין סעיף זה "בעלי שליטה" 

 לרבות שותפים.

ונושאי המשרה בו הנמנים לא יהיו בעלי תפקיד או עובדים  המציע, בעלי השליטה במציע .3
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות 
להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמור. לעניין סעיף 

 זה "בעלי שליטה" לרבות שותפים.

 : המציע מצהיר כי ,כן כמו .4
 שירותים הנותנות וחברות ביטוח חברות עם עסקיים קשרים לי אין □

 . השקעות בתי לרבות, פיננסים
 שירותים הנותנות וחברות ביטוח חברות עם עסקיים קשרים לי יש □

 _______________________________  . פירוט:פיננסים
 לגבי קשרים כאמור, במידה ואדרש אספק מידע נוסף. 

 

לעיל יחולו גם על קרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעלי  1-4ככלל, הוראות סעיפים . 5
השליטה/בעלי המניות במציע ונושאי המשרה בו, אלא אם התקבל אישור המועצה מראש, 

 כי אין בכך משום חשש לניגוד עניינים.

אין למציע כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים . 6
 עם מכרז זה ומתן השירותים נשוא מכרז זה, או ליצור חשש לניגוד עניינים כאמור. 

אם במהלך מתן השירותים יעלה חשש לקיומו של ניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך . 7
 צה ללא דיחוי.ליועצת המשפטית של המוע

המציע לא יעשה שימוש, בכל הקשור למתן השירותים על ידי היועץ מטעמו וכל הקשור . 8
עימם, בתוצרי השירותים על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות כל מדיה 
אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים. 

 שלאחר סיום ההתקשרות ללא הגבלת זמן. התחייבות זאת מתייחסת גם לתקופה

 ולראייה באתי על החתום:

___________       __________________            ________________ 

 חתימת המצהיר/ה    שם המצהיר/ה    תאריך 
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 התחייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת מתן שירותים –ז' נספח 

 וגם על ידי המציע[ וצעהצוות המ]לחתימה ומילוי גם על ידי 

   
, קובע כי המל"ג תהא גוף מבוקר 1958 –ב' לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח  3וסעיף   הואיל

 ]נוסח משולב[.  1958( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6)9כמשמעו בסעיף 
 והואיל

 
 
 

 והואיל 

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות הקשורות  1977 –וחוק העונשין, תשל"ז  
בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל 

)נוסח  1958חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 
 משולב( בפרט. 

יוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם לחוק העונשין, משמעות מ 118ולסעיף 
גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל 
החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות בשמירתן ובהחזקתו, והוא 

 מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלה.
לחוק העונשין מגדיר ידיעה ככוללת: ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית,  119 וסעיף  והואיל

 .סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה
על ידיעה  איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא  

סודית דווקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה שבעל 
  החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.

היועץ רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין למסור אותה,  .1 לפיכך
 תה לאדם המוסמך לקבלה. ובתנאי נוסף שהוא מוסר או

או עובד בשמה  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .2 
, הרי אין עבירה בעצם במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים –

מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל החוזה גם סמכות 
למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל"ג או בעל חוזה המקבל ידיעות שהגיעו אליו 
בתוקף תפקידו ושמטבע העניינים עליו למסרם לעובדים אחרים במל"ג או לציבור. במסגרת 

ותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל החוזה שקבע אותה. כן מוסמך בעל זו מ
החוזה למסור ידיעות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי מל"ג 

 אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת מכללא אלא אם נשללה במפורש.
מחוץ למל"ג או לשירות המדינה בתנאי שנוצרו כדי  היועץ רשאי למסור ידיעה, לגורמים .3 

 שתימסרנה לציבור, כגון כל ידיעה הקשורה במתן שירות כללי לציבור הרחב.
לחילופין, רשאי היועץ למסור ידיעה לגורמים מחוץ למל"ג או לשירות המדינה, ובתנאי  .4 

 שקיבל לכך את אישור המל"ג מראש ובכתב.
לאור האמור לעיל, הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, יועץ אשר עומד בפני  .5 

הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך למסור את הידיעה, 
ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר 

 או מחוץ לשירות המדינה.מדובר במסירת ידיעה מחוץ למל"ג ו/
יש להדגיש כי לצורך מסירת ידיעות לעיתונאי הוסמכו לכך במל"ג עובדים ע"י מנכ"ל  .6 

 המל"ג, והיועץ רשאי למסור ידיעות לעיתונאים אך ורק באמצעותם.
כמו כן, היועץ מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים  .7 

 אלא למטרת מתן השירותים למל"ג.
היועץ מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  .8 

אך ורק לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב היועץ להגביל את הגישה למידע 
 לנוטלים חלק במתן השירותים הרלוונטיים למל"ג.

היועץ מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו 
בביצוע השירותים הנ"ל ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את 

חתומה למל"ג. ההתחייבויות הנ"ל, כפי שפורטו לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות ה
אלא אם כן חתם על התחייבות אישית לסודיות בנוסח  ייעוץההיועץ לא יעסיק אדם בביצוע 

 .הנ"ל
אני מתחייב בזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי חובותיי 

 . 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 118מכוח סעיף 

 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימת המצהיר
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 1976-תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -ח' נספח 

 
אני הח"מ ......................... ת"ז ............................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
 

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם .................................... מס' רישום .......................... )להלן  .1
במסגרת מכרז "( הגוף" -"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המל"ג וות"ת )להלן המציע" -

 . נסיההשקעות בתחום הפלמתן שירותי ייעוץ  2019מס' ..../פומבי 
 
 במציע והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשמו. אני מכהן/ת כ .......................... .2

 
 בתצהיר זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם: .3

 
)להלן  1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2כהגדתו בסעיף  –" זיקה בעל"
 "(.החוק" -
 
זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  עבירה לפי חוק עובדים –" עבירה"

 .1987-, או עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-הוגנים(, התשנ"א
 

  קיום דיני העבודה .4
 

 נכונה מתוך האפשרויות הבאות:  שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש 
 

3.1
. 

עד המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה שבכותרת, המציע ובעל זיקה 
אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום 

31.10.2002. 
 

 -או  
 

המציע ובעל זיקה אליו הורשעו, בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות  3.2
, אולם במועד  האחרון להגשת ההצעות 31.10.2002שנעברו לאחר יום 

 האחרונה.להזמנה שבכותרת חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה 
 

  עם מוגבלות לאנשיםייצוג הולם  .5
 

 נכונה מתוך האפשרויות הבאות:  שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש 
 

)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  5.1
 . חלות על המציע לא"חוק שוויון זכויות"( 

 - או 
 

 על המציע והוא מקיים אותן;  חלותלחוק שוויון זכויות  9)א( הוראות סעיף  5.2
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100)ב( אם המציע מעסיק 

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 
נחיות בקשר לשם קבלת ה -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

 ליישומן;
)ג( אם המציע התחייב בעבר כלפי המפעל לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה 

לחוק  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ונעשתה  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

הוא פנה כנדרש ממנו, ואם  -ור אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמ
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן; 
)ד( המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה 

ימים ממועד ההתקשרות )אם וככל  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 כהצעה הזוכה בהליך(.שהצעת המציע תיבחר 
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 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6
 

 
______________      ___________  

  המצהיר                                          תאריך                      
                              

 
 

 אישור חתימת המצהיר
 
 

............... הופיע בפני, עו"ד ............................, מ"ר ...................., הנני מאשר כי ביום 
מר/גב' .......................... בעל/ת ת"ז ........................, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה  

שה/תעשה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יע
 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 
 

________ 
 תאריך

 ____________ 
חותמת ומספר 
 רישיון עורך דין

 ___________ 
 חתימת עוה"ד
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 נספח ט' – טופס הצעת מחיר

 
אני הח"מ _______________________, מגיש בזאת את ההצעה הכספית בהתאם למסמכי 

עבור המועצה להשכלה  שירותי ייעוץ השקעות פיננסילמתן  04/2019שלבי -מכרז פומבי דו
  :גבוהה

 

מסמכי ההליך, מבוקש כי המועצה תשלם על פי המציע  התחייבויותכל כנגד ובתמורה לביצוע 

על  "(.לחודש"התעריף  -)להלן  .לחודש( )ללא מע"מ ש"ח  __________ למציע סכום של __

  הסכום המוצע כאמור יתווסף מע"מ כדין.

מתן השירותים, כהגדרתם על המציע לגלם גם את כל העבודה הכרוכה בלחודש במסגרת התעריף 
כל תוספת מכל מין ע"י המל"ג לא תשולם מעבר לתעריף לחודש המפורט לעיל, . מובהר, כי במכרז

הכרוכות בביצוע היועץ לגלם את כל הוצאות לחודש . כמו כן, על התעריף מעברוסוג שהוא 
השירותים על פי הצעתו. למען הסר ספק, לא יתווסף לתעריף תשלום בגין נסיעות, הוצאות טלפון, 

כיבוד,  פקסימיליה, צילומים, שליחויות, הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, הוצאות בגין אש"ל,
 באלה.-ביטול זמן וכיוצא

 

ה כל הצמדות ו/או ז י ולמעט מע"מ, לא יתווספו למחירהינו סכום סופלחודש עוד יודגש כי התעריף 
תוספות שהן. המועצה לא תישא בכל היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו אשר חל ו/או יחול 

 על השירותים.

 

 הצהרות הספק:

, כהגדרתו לעיל, לחודשכאי לתשלום נוסף כלשהו על התעריף אני מצהיר בזה, כי לא אהיה ז .1
מסמכי המכרז והשירותים שיידרשו על ידי והצעה זו ניתנה לאחר עיון מדוקדק בהוראות 

 .ההסכםבמסגרתו ובמסגרת 

סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והוא כולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע  .2
 על כל סעיפיו.השירותים המפורטים במסמכי המכרז 

 

 מובהר, כי אין להסתייג, או להוסיף הבהרות או תוספות כלשהן לנספח הצעת המחיר.

 

 תאריך: _________________  חתימת המציע: _______________

 

 אם המציע הינו תאגיד, חתימת המציע ע"י בעלי זכות החתימה בצרוף חותמת: 

 

         _______________     _______________  ______________ 

 חתימה    מעמד           שם      

 

         _______________     _______________  ______________ 

 חתימה    מעמד           שם      


