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 למתן שירותי ייעוץ פיננסי – 04/2019שלבי מס'  פומבי דומכרז הנדון: 

 : למכרזלשאלות שהתקבלו ממשתתפים בנוגע תשובות להלן ריכוז 

 

סעיף  מס'

 נספח /

 תשובה  שאלה 

מה היקף הנכסים עליהם תרצו לקבל הצעה לייעוץ   .1

 פיננסי

מעריכה את היקף הנכסים בסך  המל"ג

יחד עם זאת, אין ₪. מליון  30של 

באמור כל התחייבות מצד המל"ג, 

והיקף הנכסים עשו לקטון או לגדול 

 בהתאם לצרכי המל"ג. 

אנו שני מנהלים שותפים, בעלי רישיונות ורקע בתחום  14.2.6.2 .2

 .ניהול התיקים

יוני, חלק מהשרות הניתן ללקוחותינו הוא בתחום הפנס

בעיקר ללקוחות פרטיים, ולצורך כך יש להחזיק 

  .ברישיון פנסיוני

על פי החוק לא ניתן להחזיק ברישיון פנסיוני וברישיון 

ייעוץ/ניהול תיקים במקביל ולכן, הרישיון שלי מותלה 

ואילו הרישיון של שותפתי בתוקף )שונה לרישיון ייעוץ 

 .השקעות(

רישיון בתוקף  נרצה לדעת האם העובדה שהמציע בעל

והנציג בצוות הוא בעל רישיון, המותלה מהסיבה 

 .שציינתי, עונה על תנאי הסף

 

, 14.2.6.2בהתאם לתנאי המכרז בסעיף 

נציגי הצוות להיות בעלי רישיון כל על 

ניהול תיקי או ל לייעוץ השקעות בתוקף

 השקעות. 

כרגע אין לנו לקוחות שהינם מוסדות   -נספח ו'  נספח ו'  .3

אקדמיים, האם בעצם ההתקשרות איתכם לא נוכל 

 להציע את השירות שלנו לקהל היעד הזה?

שיטת העבודה אצלנו מתבססת על עקרון שכל לקוח 

מקבל ייעוץ דיסקרטי המותאם עבורו וללא קשר ללקוח 

 אחר

 

כי בין היתר,  ,קובע 1סעיף  ה' נספחב

לל, לא ינתנו על ידי המציע שירותים ככ

גבוהה בישראל. במידה למוסד להשכלה 

 הזוכהבקש ובמהלך תקופת ההסכם י

שירותים למוסד להשכלה  להעניק

גבוהה הוא ידווח על כך למל"ג בטרם 

יתן את השירותים והוא יתחייב 

להבטיח היעדר ניגוד עניינים באופן 

האמור בסעיף. בעניין זה יפעל הזוכה 

יועצת המשפטית של לפי הנחיות ה

  .ובהתאם להכרעתה המל"ג

אפשר לקבל בבקשה הסבר להבדל בין הטבלה שצריך   .4

לבין הלקוחות שצריך למלא בסעיף  14.2.4למלא בסעיף 

14.2.2? 

מתייחסת באופן פרטני  – 14.2.4טבלה 

רק לניסיון הנדרש של המציע מול 

₪ מיליון  30חות שלהם תיקים של לקו

ומעלה ללקוח, ולא לניסיון מול כלל 
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? מה 14.2.3ישנה טבלה נוספת שצריך למלא לפי סעיף 

 ההבדל בין הטבלה הזו לטבלאות האחרות?

 הלקוחות.

 

עוסקת בותק המקצועי  – 14.2.2טבלה 

ומטרתה  של המציע וכן של נציג המציע

שנים לפחות מתוך  7להראות ניסיון של 

עשר השנים האחרונות שקדמו למועד 

 האחרון להגשת הצעות כאמור בסעיף.

המציע הוא )במקרה של תאגיד, 

, 14.2.4התאגיד(, להבדיל מטבלאות 

14.2.3  

 בהן מדובר על הקף הלקוחות.

 

ת למספר מתייחס – 14.2.3טבלה 

הלקוחות הכללי להם ניתנו שירותים 

על ידי המציע בתקופה המוגדרת 

 בסעיף.

 

אין מניעה כי תהיה חפיפה בין 

הטבלאות וכי לקוחות/ניסיון 

הרלבנטיים לאחת הטבלאות יהיו 

 לבנטיים גם לטבלאות אחרות.ר

 -ו 14.2.7 .5

 -ו 15.1.3

נספח ג 

תצהיר 

עמידה 

בתנאי 

 סף 

, המספק שירותים שיווק השקעותהאם מציע בעל רישיון 

₪, מיליארד  9לגופים ציבוריים בהיקף מצטבר של מעל 

שאין לו זיקה כלשהי לקופ"ג ומוצרים פנסיוניים אחרים 

ו/או מוצרים פנסיוניים ו/או לבתי השקעות המציעים קופ"ג 

  אחרים עונה על דרישת סעיף זה? 

, 14.2.7בהתאם לתנאי המכרז, בסעיף 

הדרישה הנה כי למציע רשיון בתוקף 

לייעוץ השקעות או לניהול תיקי 

  .השקעות

 

 

6. 14.2.6.2 

נספח  -ו

 1ג

תצהיר 

עמידה 

בתנאי 

 –סף 

  1סעיף 

מספקים , השיווק השקעותהאם צוות יועצים בעלי רישיון 

 9שירותים לגופים ציבוריים בהיקף מצטבר של מעל 

שאין להם זיקה כלשהי לקופ"ג ומוצרים ₪, מיליארד 

פנסיוניים אחרים ו/או לבתי השקעות המציעים קופ"ג ו/או 

  מוצרים פנסיוניים אחרים עונים על דרישת סעיף זה? 

בהתאם לתנאי המכרז בסעיף 

ע הדרישה הנה כי לצוות המוצ,14.2.6.2

רשיון בתוקף לייעוץ השקעות או לניהול 

  .תיקי השקעות

 

 

( הינו שהמציע יהיה בעל  4.6אחד מתנאי הסף ) סעיף  4.6 .7

רישיון  למציערישיון לייעוץ השקעות מהרשות לני"ע, 

 לשיווק השקעות 

לאור זאת שבחטיבת לקוחות פרטים אנו עובדים 

בשיטת תגמול אחרת מזו הנהוגה בחטיבה המטפלת 

, 14.2.7בהתאם לתנאי המכרז, בסעיף 

הדרישה הנה כי למציע רשיון בתוקף 

ל תיקי לייעוץ השקעות או לניהו

 השקעות. 
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וחות תאגידים, מול לקוחות אלו אשר משלמים בלק

אנו מתחייבים בהסכם כי אנו לא נהנים , ריטנייר חודשי

מתגמול נוסף מלבד השכ"ט, מעבר לכך בשאר התנאים 

 הדרושים להגשת הצעה אנו עומדים. 

 

 

המציע יעמיד לצורך מתן השירותים צוות יועצים   14.2.6 .8

 (."הצוות המוצע" שניים לפחות; להלן:)

מבוקש בזאת להסיר את דרישת הסף של שני יועצים 

 לפחות באם המציע עצמו  עומד בכל דרישות הסף.

 לא מקובל. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 

         

 בברכה,         

          

 

 ליזי בן דוד         

 מנהלת חוזים והתקשרויות        
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