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מבקשת לקבל  ("החברה" -)להלן)חל"צ( החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

 .("השירותים")להלן:  הצעות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני, כמפורט כמסמכי המכרז

 .חודשים כל אחת 12הינה למשך שנה בתוספת ארבע תקופות אופציה בנות תקופת ההתקשרות 

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .1

 מופיעים במסמכי המכרז .והמחייבים התנאים המלאים 

 :במצטברמי שעומד בכל התנאים  גיש הצעהזכאים לה .א

 .המציע הוא יחיד תושב ישראל, או תאגיד,  הרשום  בישראל כדין .1

שיון על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )יעוץ, שיווק יפנסיוני בעל רהוא יועץ  .2

 . 2005 –ומערכת סליקה פנסיוניים( התשס"ה 

ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות טרם הגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ בעל הוא  .3

פנסיוניים( הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה על פי חוק פנסיוני 

עובדים לפחות בתקופה בה סיפק  300לשלושה לקוחות המעסיקים ו, 2005-התשס"ה

 ובכפוף לדרישות המפורטות להלן: המציע את השירותים

כהגדרתם  ציבוריים שנים לפחות מבין שלושה הלקוחות שפורטו לעיל הינם מוסדות .2.1
מפורטים אף שעל המציע להוכיח כי סיפק להם, השירותים תכולת במסמכי המכרז ו

 . הם במסמכי המכרז

שירותי הייעוץ הפנסיוני לחברה יינתנו על ידי לפחות שלושה יועצים מהם לפחות  .2.2
ם הפירוט באשר לתנאי הסף הנדרשי ושני יועצים משניים.  ראשיאחד יועץ פנסיוני 

 מהיועצים אחד פחותלנדרש ש, אולם מובהר כי מהיועצים מפורטים במסמכי המכרז
 מכרז אחד לפחות לביטוח בניסוח, עריכת וניהול מוכח ניסיון בעל הינו מבין השלושה

פנסיוני כנדרש על פי שלבי רכיב זה במסמכי המכרז במהלך שלוש השנים האחרונות 

 עובדים  300ידו,  על המכרז ניהול בזמן ,העסיק אשר אחד לפחות מוסד ציבורי עבור
  לפחות.  

אינם עוסקים במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוני, ואינם המוצעים על ידו המציע והיועצים  .3

 .מועסקים על ידי חברת ביטוח או סוכנות ביטוח לצורך שיווק של מוצרים פנסיוניים

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכים .4

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים,  .5

אישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר התנאים המפורטים במסמכי ה

 המכרז.

צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט אוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .6

אלפים ש"ח( שתעמוד בתוקפה עד  שמונתש"ח ) 8,000צדדית של החברה בסך -עפ"י פניה חד

הצעה שלא תצורף אליה ערבות  מצורף למסמכי המכרז.ההערבות תהיה בנוסח  .713.3.1ליום 

 העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 תשלום עבור מסמכי המכרז.הקבלה בדבר יש לצרף  .7

לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס ההצעה  המכרז מסמכי חוברת את .8

הזוכה במכרז  שוהתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו יידרופירוט האישורים 



 חדר 4 קומה, לוד 4 המלאכה' רח החברה במשרדי 13.11.16לרכוש החל מיום  ניתן לחתום, 

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז גם  כמו כן, .למציע יושבו שלא, ש״ח 300 תמורת, 5 מספר

 .2870111-073בכרטיס אשראי ברכישה טלפונית 

בצירוף כל המסמכים , על ידי המציע  כנדרש חתומיםהאת ההצעות בצירוף כל מסמכי המכרז  .9

בלבד, לתיבת  "2016/7עליה יצויין "מכרז מעטפה סגורה להגיש ביש  ,והאישורים הדרושים

בלוד רח' במשרדי היחידה לרכש והתקשרויות בחברה למתנ"סים,  5בחדר מס'  המכרזים

לקבל אישור מסירה אשר .  יש 09:00 -13:00בין השעות  'ה -'בימים א 4 קומה 4המלאכה 

 .במועדיהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה 

לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר  .13:00שעה ב 13.12.16המועד האחרון להגשת ההצעות הינו   .10

 מועד זה. 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה רשאית  .11

לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, לפצל את העבודה בין מספר מציעים 

 ואף לבטל את המכרז.

 


