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 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ )חל"צ(

 מתן שירותי ייעוץ  פנסיוני ל - 7/2016מכרז פומבי מס' 

מבקשת לקבל  "החברה"( -)להלן החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( 
 .השירותים"(" -)להלן למתן שירותי יעוץ פנסיוני הצעות 

 חודשים כל אחת. 12תקופות אופציה בנות  ארבע, בתוספת למשך שנהתקופת ההתקשרות הינה 

 רקע .1

 החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית באחריות משרד החינוך.  .1.1

 מנהלי מתנ"סים.  170 -אנשי מטה וכ  350 -כ מעסיקה החברה  .1.1

מועסקים בהסכם קיבוצי חלקם  –העסקה  מתכונותבכמה מועסקים העובדים  .1.3
 בהסכמים אישייםחלקם בהסכמי בכירים וחלקם ודי לחברה, ייחמפעלי 

 .גלובאליים או שעתיים

קיימים מטה החברה הממוקם בלוד בנוסף ל –החברה פועלת בפרישה ארצית  .1.1
המחוזות דרום, מרכז, ירושלים, חיפה וצפון והעמקים.  –חמישה מחוזות 

אחראיים על פעילות המתנ"סים הנכללים בתחומם ואשר מנוהלים על ידי עובדי 
מובהר כי המתנ"סים הינם גופים משפטיים עצמאיים ואינם מהווים החברה. 

 יחידה מיחידות החברה.

 השירותים  נשוא מכרז זה הינם .2

הכנת מכרז לבחירת  -ליווי הליך בחירת מבטח או מנהל הסדר פנסיוני ובכלל זה  .1.1
 ,מבטח או מנהל הסדר פנסיוני, יעוץ לוועדת המכרזים, ליווי מעבר עובדים

 .םפנסיוניי םבביטוחי יםמבני םושינויי םפנסיוניי םביטוחי ץייעו .1.1

 ה.מקצועי ותמיכ ץבמיסוי פנסיוני למעביד )ייעוביטוח וסוגיות ב ץייעו .1.3

 םהעובדי נציגות עםקרנות פנסיה, קופות הגמל ו םמקצועי בניהול מו"מ עץ ייעו .1.1

בדיקה אשר כוללת  בדיקה וחישוב זכויות פנסיוניות בקרנות הפנסיה הוותיקות .1.5
ובדיקת "השלמת פנסיה" ן הקרנות עצמ ןשל הסכמי רציפות זכויות בי םויישו

 .בחברה םפנימיי יםע"פ הסכמ

ועל פי סרגל  בדיקה רבעונית ואישור ההפרשות החודשיות השוטפות במסגרת .1.2
 . םביטוחי מנהלישל  ההפקדות

 םנהליעל פי ה םעבור העובדי החברהבנושא ההפרשות הסוציאליות של  -ץייעו .1.7
 .בחברה םוהבקרות הקיימי

כפי שתוטל על הזוכה על ידי  םכל משימה אחרת הקשורה לביצוע השירותי .1.2

 .ממונהה

 , המעוניינים בקבלת שירותי ייעוץ פנסיוני מהיועץ שייבחר, ייעוץ לעובדים .1.2
 בגיבוש הסדרי הביטוח המתאימים להם.

 

 ותנאי התשלום היקפהתקופת ההתקשרות,  .3

חודשים  מיום חתימת  11 -המציע הזוכה הינה ל משך תקופת ההתקשרות עם .3.1
 ההסכם.

( תקופות 1להאריך את ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה בארבע )רשאית החברה  .3.1
שנות מתן  5נוספות בנות שנה אחת כל אחת ועד לתקופה כוללת שלא תעלה על 

תיעשה על פי שיקול  בכל תקופה ייעוץ או כל חלק מהן. הארכת ההתקשרות
 די של החברה.דעתה הבלע



2 
 

  . הנקוב במפרט אינו מחייב והוא בגדר הערכה משוערת בלבדהיקף השעות  .3.3

זוכה. התמורה שיספק ה יעוץהחברה אינה מתחייבת למכסת מינימום של שעות  .3.1
 .בפועל שיבוצעועבור השירותים תשולם על ידי החברה בהתאם למספר השעות 

 קבלת מיום יום 20+  שוטף בתנאי יבוצע הנדרשים השירותים עבור התשלום  .3.5
 . אישורה להיקף ובכפוף בחברה החשבונית

 הבסיס את והמהווים שסופקו השירותים בדבר מפורט ח"דו יצורף לחשבונית .3.2
 מהות, מועד בכל השעות מספר, שסיפק השירותים מועדי את זה ובכלל לתמורה

 .נפגש איתם והגורמים שהתקיימו המפגשים

 הכנה שעות, נסיעות ישולמו לא. בלבד בפועל ייעוץ תושע עבור תשולם התמורה .3.7
 .זמן וביטול

 ס לשירותים השונים מפורט במפרט.חפירוט מלא של תנאי התשלום בי .3.2

 

 כשירות המציע ותנאי הסף להשתתפות .4

 כללי .1.1

 על עונים אשר מציעים רק זה למכרז הצעות ולהגיש להשתתף זכאים .1.1.1
  :הבאים המצטברים הקריטריונים

המתייחסים למציע להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד על תנאי הסף  .1.1.1
קשור, אורגן של המציע, בבעל מניות ו/או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה 

 .של המציע בתנאי הסף

 תנאי הסף להשתתפות .1.1

 .המציע הוא יחיד תושב ישראל, או תאגיד,  הרשום  בישראל כדין .1.1.1

 ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות טרם הגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ בעל  .1.1.1
בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק פנסיוני 

 300לשלושה לקוחות המעסיקים  1005-ומערכת סליקה פנסיוניים( התשס"ה
 ובכפוף לדרישות בתקופה בה סיפק המציע את השירותים עובדים לפחות

 המפורטות להלן:

ציבוריים  מוסדותשנים לפחות מבין שלושה הלקוחות שפורטו לעיל הינם  .1.1.1.1
 כהגדרתם להלן:

משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, לעניין סעיף זה:  ציבוריים" מוסדות"
חולים, מוסדות להשכלה  תאגידים רפואיים, קופותרשויות מקומיות, 

 ;סטטוטוריים, תאגידים גבוהה

הייעוץ הפנסיוני שניתנה על ידי המציע לכל אחד משלושת כולת שירותי ת .1.1.1.1
 פנסיוניים ביטוחים לעובד ולמעביד בנושא הלקוחות כאמור, כללה ייעוץ

למעביד, טיפול  פנסיוני במיסוי פנסיוניים, ייעוץ בביטוחים מבניים ושינויים
בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל 
שאינן משלמות קצבה(, ביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים 

 מבטח/ים או מנהלי הסדר.

יינתנו על ידי לפחות שלושה יועצים מהם  נשוא המכרזשירותי הייעוץ הפנסיוני  .1.3
 . ושני יועצים משניים ראשי, שיהווה איש הקשר לחברה,ני לפחות אחד יועץ פנסיו

 עימו יםקשור או המציע יעובד להיות יםיכולהיועצים המשניים  כי, בזאת מובהר .1.1
 היועצים המשניים הינם  בו במקרה(. פרילאנס) שירותים למתן בהסכם

 :הבאים בתנאים לעמוד המציע על יהא, ריםפרילאנס
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 ולפיו סעיף יכלול ההסכם. ביניהם ההתקשרות הסכם את לצרף המציע על .1.1.1
 יעמוד לחברה,  יזכה אם, המציע בין ההסכם עוד כל בתוקף יהיה הוא

 את החברה אישרה או דרשה אם אלא, האופציה תקופות לרבות, בתוקפו
 . םהחלפת

 בנספח אם ובין המציע לבין םבינ בהסכם אם בין היועצים המשניים יצהירו, .1.1.1
, המכרז נשוא השירותים את יםמכיר הם כי, להצעה יצורף הוא גם אשר, לו

 לספק השירותים נשוא המכרז תוך עמידה מתחייב הם מתחייבים וכי
 .במכרז המפורטים הזמנים ובלוח בדרישות

 

 ניהולניסוח, עריכת וב מוכח ניסיון בעל הינו מבין השלושה מהיועצים אחד לפחות .1.5
כנדרש על פי שלבי רכיב זה במסמכי המכרז  פנסיוני מכרז אחד לפחות לביטוח

 בזמן ,העסיק אשר אחד לפחות מוסד ציבורי בורהשנים האחרונות ע שלושבמהלך 
 . לפחות עובדים  300, ידי היועץ המוצע על המכרז ניהול

   

 של במכירה עוסקים אינםלמתן השירותים על ידו המוצעים  והיועצים המציע .1.2
 מספקים שירותים אינםו, ו/או מוצרים פנסיונים אחרים פנסיוני ביטוח פוליסות

 מוצרים של שיווק לצורךו/או גופים פנסיונים  ביטוח תיוסוכנו אוו/ ביטוח תוחברל
 .ואינם מקבלים עמלות הפצה מגופים אלה פנסיוניים

 

 היועצים .1.7
 

  ראשייועץ פנסיוני  .4.7.1

מטעמו את השירותים , אשר ינהל ויבצע ראשיהמציע יציג בהצעתו יועץ פנסיוני 
 הקשור בכל, החברה נציג עם היועץ של מטעמו הקשר איש יהיה ויהיה  המבוקשים

היועץ הפנסיוני הראשי המוצע על ידי  .המכרז נשוא השירותים של השוטף לניהול
 המציע, יעמוד בכל דרישות הסף שלהלן במצטבר:

, או עובד במסגרתו דרך קבע אם מדובר בתאגיד מבעלי המציעהמציע, או הוא  .1.7.1.1
 החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה. 12 -במשרה מלאה ב

רישיון תקף לייעוץ פנסיוני, רשום על שמו, מטעם הממונה על מחזיק בהוא  .1.7.1.1
השנים שקדמו  ששמשך רציפות בשוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ב

 למועד הגשת ההצעה, לפחות.

מתן השנים טרם הגשת ההצעה, פעל היועץ הפנסיוני הראשי ב חמשבמהלך  .1.7.1.3
 300לקוחות לפחות, אשר כל אחד מהם מונה  3ייעוץ פנסיוני עבור שירותי 

מהם שניים לפחות הינם . בתקופה בה סיפק את השירותים עובדים לפחות
 מוסדות ציבוריים.

 
לעניין סעיף זה: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות,  "מוסדות ציבוריים"

רשויות מקומיות, תאגידים רפואיים, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, 
 תאגידים סטטוטוריים;

לכל אחד מהלקוחות  שסיפק היועץ הבכיר "שירותי הייעוץ הפנסיוני"
טוחי כאמור, כללה טיפול בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיה, בי

 300עבור מנהלים וקופות גמל שאינן משלמות קצבה(, מתן ייעוץ פנסיוני 
ביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים מבטח/ים . ביצוע לפחותעובדים 

 או מנהל הסדר.
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 משנייםיועצים פנסיוניים  .4.7.2
אשר יסייעו בידי היועץ הפנסיוני הראשי  משנייםיועצים פנסיונים  1המציע יציג בהצעתו 

כל אחד מהיועצים יעמוד בכל דרישות הסף שלהלן  במתן השירותים המבוקשים.
 :במצטבר

 (. פרילאנס) שירותים למתן בהסכם עימו קשורים או המציע עובדיהם  .1.7.1.1

, מטעם ן תקף לייעוץ פנסיוני, רשום על שמורישיוב כל אחד מהם מחזיק .1.7.1.1
 ארבעבמשך רציפות ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ב הממונה על שוק ההון,

 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה, לפחות.

כל אחד החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעה, פעל  32במהלך  .1.7.1.3
 , כמפורט להלן, במתן שירותי ייעוץ פנסיונימהיועצים הפנסיונים המשניים 

עובדים לפחות בתקופה  100לקוחות לפחות, אשר כל אחד מהם מונה  1עבור 
 הינו מוסד ציבורי.מהלקוחות האמורים בה סיפק את השירותים. אחד לפחות 

 לעניין סעיף זה: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות  "מוסד ציבורי"
מקומיות, תאגידים רפואיים, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, 

 תאגידים סטטוטוריים;
 

לכל אחד מהלקוחות שסיפקו היועצים המשניים  ישירותי הייעוץ הפנסיונ
טיפול בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיה, ביטוחי כללו  כאמור,

 100עבור מנהלים וקופות גמל שאינן משלמות קצבה(, מתן ייעוץ פנסיוני 
ביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים מבטח/ים . ביצוע לפחותעובדים 
 .הלקוחות האמורים לש הסדר יאו מנהל

 הגשת ההצעה .5

 המציע יגיש הצעתו כמפורט להלן ובצירוף המסמכים הנדרשים:

 על המציע להגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז.   .5.1

כשהוא מלא על פי כמפורט בנספח א', את טופס הצעת המחיר יש להגיש בנוסח  .5.1
 הנדרש וחתום.

מע"מ, אשר יחול כשיעורו במועד  יםכוללים בהצעת המחיר אינם הנקובהמחירים  .5.3
המפורטת לצד כל על המציע לנקוב באחוז ההנחה מהתמורה המקסימלית  התשלום.

 המקסימום אינו כולל מע"מ.  י. מחיררכיב שירות

הצעת המחיר תכלול את כל השירותים הנדרשים במכרז זה. למען הסר ספק מובהר  .5.1
את מלוא העלויות הישירות והעקיפות לעבודת הייעוץ,  כי הצעת המחיר כוללת

ות בגין רישיונות, ביטוחים, הן לנותן השירות והן לצוות היועצים מטעמו )ככל בלר
שיהיו(, וכי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר להצעתו של המציע, לרבות לא בעבור 

כלליות אש"ל, טלפון, הוצאות משרדיות, הוצאות ביטול זמן, החזר הוצאות, 
 ואחרות.

המחירים המוצעים יהיו קבועים וסופיים עד תום ההתקשרות לרבות תקופות  .5.5
 האופציה ויהוו את הסכם המחירים ולא יתווספו להם הצמדות וריביות כלשהן.

 המסמכים והאישורים שיש לצרף להצעה .6

(, )נספח א'על המציע להגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז  .2.1
 כמפורט.
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שיכלול פירוט  )או קורות חיים אם המציע הינו יחיד( חברה פרופילעל המציע לצרף  .2.1
שמות כל היועצים המועסקים תחתיו, השכלתם, ביחס לרכיבי העמידה בתנאי הסף, 

   ופירוט ניסיונם. 

השירותים  לספקהמיועדים  המשנייםוהיועצים  הראשיהמציע ינקוב בשמות היועץ  .2.3
. כל אחד מהיועציםקורות חיים של ( ויצרף 1דנוסח המצורף )כנספח על גבי לחברה 

השכלה, מועד קבלת רישיון יועץ, פירוט הניסיון קורות החיים יכללו פרטים בדבר 
 .ובהמשך המקצועי בתחומים הרלבנטיים שצוינו לעיל

 את אם היועצים המשניים, כולם או חלקם, הינם פרילנאסרים של המציע יש לצרף .2.1
 1.1.1-1.1.1כשהוא כולל את הפרטים הנדרשים בסעיפים  ביניהם ההתקשרות הסכם

 .לעיל

 את הניסיון המקצועי הרלוונטי כהגדרתו במכרז זה,יש לפרט  -ביחס לכל יועץ מוצע  .2.5
מספר העובדים המועסק בהם,  תחום עיסוקם פרטי הלקוחות להם סופק השירות, 

, מהות השירותים שסופקו וכן שם של הגופים, מועד ומשך מתן השירותים לכל לקוח
 טלפון ודוא"ל. –איש קשר בלקוח ופרטי התקשרות 

 .יםיסיון המקצועי של המציע ושל היועצים המוצעיש לצרף תיעוד לנ .2.2

)בנוסף לדרישת הצגת רישיון היועצים(  של המציע, הנדרש מהרישיון העתק יש לצרף .2.7
החודשים  32במהלך ההצעה ואישור כי היה בתוקף  הגשת במועד כשהוא בתוקף

 הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה.

המציע יגיש את התצהירים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו  .2.2
 ומאושרים כדין וכנדרש על גביהם. 

אם המציע הינו תאגיד, יש לצרף נסח חברה עדכני מרשם התאגידים ואישור  .2.2
 תעודת יש לצרף תצלום - היחיד הוא אם המציע עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה.

 הספח. לרבות זהות

המציע יצרף אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור  .2.10
"חוק עובדים   -)להלן  1221 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א 

בנוסח  "חוק שכר מינימום"(, -)להלן 1227וחוק שכר מינימום, תשמ"ז  זרים"(
 .ז'מצ"ב כנספח ה

אישורים הנדרשים על פי דין, ובהם אישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס' במקום  .2.11
ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 

 .1272 -ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

ת מדד בלתי מותנית צמודאוטונומית על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .2.11
אלפים  שמונתש"ח ) 2,000צדדית של החברה בסך -וניתנת לחילוט עפ"י פניה חד

הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי  13.3.17 ש"ח( שתעמוד בתוקפה עד ליום
המכרז. הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה 

 לא תידון כלל.

 תשלום עבור מסמכי המכרז. קבלה בדבריש לצרף  .2.13

החברה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים להוכחת עמידתו  .2.11
בתנאי הסף, או להבהרת כל פרט הנדרש לה לצורך קבלת החלטתה. הימנעות המציע 
להגיש את המידע הנדרש או המסמכים הנדרשים כמוהם כחזרה מההצעה לאחר 

, כמפורט מכך, לרבות לעניין חילוט הערבותהמועד האחרון להגשתה, על המשתמע 
 בהמשך.

 רשימת מסמכי המכרז .2.15

 טופס הצעת המחיר –נספח א' 

 טופס הצהרת המציע –נספח ב' 

 פרופיל המציע –נספח ג' 

 הצהרת המציע בדבר ניסיון –נספח ד' 
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 פירוט ניסיון והשכלת היועץ/ים המיועד/ים לספק את השירותים - 1נספח ד

 מפרט השירותים –נספח ה' 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים –נספח ו' 

  על ידי המציע. ייחתם  – התחייבות לשמירת סודיות –נספח ז' 

 ייחתם על ידי המציע והיועצים המוצעים -תצהיר העדר ניגוד עניינים –נספח ח' 

 הסכם –נספח ט' 

 ערבות השתתפות –נספח י' 

 ערבות ביצוע –נספח יא 

 . נספח ביטוח –נספח יב' 

 ערבות וחתימה על ההסכם .7
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מותנית וניתנת לחילוט  .7.1

אלפים ש"ח( שתעמוד  שמונתש"ח ) 2,000צדדית של החברה בסך -פניה חד עפ"י 

הצעה שלא הערבות תהיה בנוסח שמצורף למסמכי המכרז.  13.3.17 בתוקפה עד ליום

 ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.תצורף אליה 

 הערבות תשמש בטוחה לעמידתו בכל המתחייב מהצעתו במכרז. .7.1

 החברה תהא רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, אם התקיים אחד מאלה: .7.3

  המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .7.3.1

 המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;המציע מסר לוועדת  .7.3.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .7.3.3

ההצעות במכרז, מובהר לעניין זה, כי גם אי הארכת תוקף ההצעה, אם 

וכן אי דרשה זאת הוועדה ולרבות אי הארכת תוקף הערבות להצעה 

 ;ייחשבו כחזרה מההצעהברה המצאת פרטים ו/או מסמכים נדרשים לח

ימי עבודה מיום   7להגיש לחברה תוך "(, יהא עליו  הזוכהכה המציע במכרז )להלן: "ז     .7.1

, ככל שיידרשו שינויים שנמסרה לו ההודעה בדבר הזכייה, את החוזה חתום כדין

אישור בדבר קיום ביטוחים בהסכם החתום אותו הגיש המציע ביחד עם הצעתו , 

 .וכן ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ונספחיו כנדרש בהסכם

 ההסכם לביצוע הערבות חתום ו/או לא צירף כשהוא החוזה את הזוכה החזיר לא      .7.5

 שצורפה הערבות תחולט, ימי עבודה כאמור 7 תוך הביטוחים קיום ו/או אישור

 כזה במקרהאחר.  סעד בכל לפגוע ומבלי ההצעה בתנאי להצעה להבטחת העמידה

 .הלאה וכך, שנייה דורגה שהצעתו המציע עם להתקשר החברה רשאית

 הסכם שייחתם לאחר לו תוחזר בהצעתו זכתה לא שהצעתו מציע י"ע שהוגשה ערבות      .7.2

 .הזוכה והומצאו ערבות הביצוע ואישור קיום הביטוחים עם

 ערבות לביצוע ההסכם .8

לזוכה ההודעה בדבר זכייתו,  ימציא לא יאוחר משבעה ימי עבודה מהמועד בו נמסרה  .2.1

ש"ח(  עשרת אלפיםש"ח ) 10,000הזוכה ערבות ביצוע להבטחת ביצוע ההסכם בסך  
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. עם המצאת הערבות להבטחת ביצוע (יא')נספח  מצורף למסמכי המכרזהנוסח ב

יום לאחר  20פה עד ערבות הביצוע תעמוד בתוק. לזוכה ההסכם, תוחזר ערבות ההגשה

 תום ההתקשרות.

יהא על הזוכה להמציא ערבות לתקופת  –אופציה  תקופת החליטה החברה על מימוש .2.1

 ההתקשרות המוארכת. 

 הצהרות המציע  .9

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהן כאישור והצהרה, כי פרטי  .2.1

המכרז, מסמכיו וההסכם המצורפים למכרז ידועים ונהירים לו וכי הוא בעל כל 

המקצועיים והאחרים הדרושים לעבודה עפ"י המכרז וכי הוא הידיעות והכישורים 

 מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את ההתחייבויות המוטלות עליו עפ"י ההצעה.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  .2.1

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. –המכרז 

 הבהרה שאלות .10

 .13:00 בשעה 4.12.16  ליום בלבד עד בכתב להגיששאלות הבהרה ניתן  .10.1

          -/ במייל  בפקס והתקשרויות רכש מנהלת בביוף, לעלית להפנות יש השאלות את .10.1

073-1270311 /rechesh@matnasim.org.il. 

 נפרד בלתי חלק ויהוו המסמכים רוכשי לכל בכתב ימסרו לשאלות התשובות .10.3

 .המציע של תיבות בראשי חתומים כשהם להצעה לצרפם יש. המכרז ממסמכי

 רכוש החברה -מסמכי המכרז  .11

הינם רכושה של החברה וקנינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  מכרזמסמכי ה .11.1

 בלבד. הגשת הצעות לחברה  

 מקבל מסמכי הפנייה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. .11.1

 

 החלטות החברה .12

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כן רשאית אין החברה מתחייבת  .11.1

 החברה לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל את המכרז.

 ;החברה תדחה את ההצעה אם .11.1

המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  .11.1.1

 להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה;

 5או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  ,המציע .11.1.1

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת 1225-, התשמ"והמנהליותלחוק העבירות 

ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין תקנת משנה 

 .1221-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -זו, "בעל שליטה" 

הוגשה ההצעה על ידי מציע שזכה בעבר במכרז של החברה או שלחברה היכרות  .11.1.3

עימו או מידע לגביו, תיקח החברה בחשבון כאחד השיקולים המכריעים את 
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אופן ביצוע ההתחייבויות המציע לרבות עמידה בלוח הזמנים, איכות העבודה 

 ורמת השירות.

מכרז שקדם למכרז זה או התקשרות נשוא  םאם וככל שהמציע הינו ספק השירותי .11.3

 אחרת, אזי חוות הדעת של היחידה מקבלת השרות תהיה מכריעה מבין חוות הדעת.

החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או  .11.1

בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת החברה 

 כנדרש.מונע הערכת ההצעה 

ו/או כי נציגי ועדת המכרזים יהיו רשאים, אך לא חייבים, לפנות לכל  לקוח  ,מובהר .11.5

 . העימו קשור המציע לצורך גיבוש החלטת גורם ממליץ

. לעיל הנזכרים המסמכים כל אליה צורפו לא אשר, הצעה לפסול רשאית תהיה החברה .11.2

, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור אף על

 הנדרש אישור לרבות, כלשהו מסמך הצעתו הגשת עם המציא לא אשר למציע לאפשר

, לחברה ל"הנ המצאת את להשלים( הבנקאית הערבות ולמעט) זה מכרז תנאי פי על

 כן לעשות שנתבקש אף על כלשהו מסמך המציע צירף לא. ידה על שיקבע זמן פרק תוך

הצעתו ולחלט  את לפסול רשאית החברה תהיה, הצעתו השלמת לשם החברה ידי על

 .את הערבות שצירף להצעתו

 

 אמות מידה לבחירת הזוכה: .13

 עמידה בכל תנאי הסף בחינת  –שלב א'  .13.1

להגשת ההצעות, ביחס  ןבשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרו

לעמידתן בתנאי הסף המפורטים לעיל. רק פניה שעמדה בכל תנאי הסף תעבור לבדיקת 

 המחיר.

   מניקוד ההצעה( %40בדיקת איכות ההצעות וחישובן )  -שלב ב'  .13.1

ניקוד בגין איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה והמשקלות המפורטות בטבלה שלהלן 

 צורפו אשר( וכיו״ב המלצות, תעודות) והמסמכים וטהפיר על ,היתר בין ,ובהסתמך

 .לחברה היתרונות מירב את המעניק באופן. המציע של להצעתו

 )כציון סף( יעבור לשלב הבא.  65 -הגבוה מאיכות רק מציע שיקבל ציון  .13.3

 טבלת משקלות אמות המידה .13.1

 משקולות אמות המידה

מעבר לניסיון הנדרש בתנאי  המוצע הראשיניסיון היועץ 

 הסף.

 1 –העולה על הנדרשעל פי חוק, מספר שנות ניסיון  -
 נקודות 12נקודות לכל  שנה ועד 

 300ניסיון במתן השירותים לארגונים המעסיקים מעל  -
 15עובדים נוספים ועד  50נקודות לכל  5 –עובדים 

 נתן ניקוד חלקי.ינקודות. לא י

מעבר למוסדות ציבוריים ניסיון במתן השירותים  -
 נקודות 15ועד  מוסדנקודות לכל  5 –לתנאי הסף 

15% 
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)ראשי או משני(  המוצעים אחד מהיועציםניסיון  -
פנסיוני כנדרש על  מכרז לביטוח בניסוח, עריכת וניהול

פי שלבי רכיב זה במסמכי המכרז במהלך שלוש 
 ממוסד ציבורי אחד  יותרהשנים האחרונות כולל 

 עובדים  300ידו,  על המכרז ניהול בזמן העסיק אשר
על נקודות עבור כל מוסד ציבורי נוסף  10 –לפחות 

 נקודות. 10תנאי הסף ועד הנדרש ב
 

15% 

 לקוחות קשר של שיינתנו על ידי אנשי  –המלצות  -

להם סיפקו היועצים המוצעים שירותים ממליצים 

 נקודות  15נקודות לכל המלצה ועד  7.5עד  -דומים 

10% 

 ראיון .14.5

מציעים שקיבלו את ציון  3החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לזמן עד  .11.5.1

השתתפות היועצים האיכות הגבוה ביותר לראיון בפני ועדת המכרזים. 

המוצעים לביצוע העבודה בפועל בראיון הינה חובה, אלא אם תחליט הוועדה 

אם מי מהיועצים המיועדים  ,. החברה שומרת על זכותה לפסול הצעהאחרת

 לספק את השירותים לא התייצב לראיון במועד שזומן לו. 

נקודות, אשר  25החליטה החברה לקיים ריאיון, יהא הניקוד בגין רכיב זה עד  .11.5.1

בציון רכיב האיכות, ביחס לציון האיכות שקיבל  60%יהיה להם משקל של 

ל המציע בשלב שלפני המציע בשלב הקודם. היינו לניקוד רכיב האיכות שקיב

וביחד יהוו  60%משקל של  ןולניקוד בראיון יינת 40%משקל של  ןהראיון יינת

ההצעה הכוללת  בניקוד 40%את ציון האיכות לו ינתן משקל של 

 )איכות+מחיר(

ועדת המכרזים תנקד את המועמדים בראיון בהתאם להתרשמותה  .11.5.3
 הצוות מחברי אחד כל של ומקצועיותו ניסיונו, המציע של כלליים ממאפיינים

התייחסות , , הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות המתבקשהמוצעים
התרשמות כללית מהמציע , המציע וחברי הצוות לאופן מתן השירות

 ומהיועצים המוצעים והתאמתם למתן השירותים.

 

שעל פי שקלול הצעה  -מניקוד ההצעה הכוללת(   %60חישוב ציון המחיר ) -שלב ג'  .15

 תקבל את הציון הגבוה ביותר לשלב זה.המשקלות לצד כל פריטי השירות הינה הזולה ביותר 

היא ההצעה שהציון המשוקלל של רכיב  ההצעה שתיזכה קביעת ההצעה הזוכה –שלב ד'   .12

 . האיכות והצעת המחיר יהיה הגבוה ביותר

 ומועדים הצעות הגשת .17

 לעיל ובצירוף כל המסמכים הנדרשים.    5בסעיף  המפורטת במתכונת להגיש יש ההצעות את .12

 למעטפה יצרף אותו נפרד במסמך או/ו המכרז מסמכי גבי על כלשהו שינוי שיבצע מציע .12

 .הסף על הצעתו  את לפסול החברה רשאית תהא, למכרז המוגשת
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 בראשי ולחתום ההסכם ועל" ההצעה טופס"  על מלאה מקורית חתימה לחתום המציע על .10

 .המכרז מסמכי כל על תיבות

-ליום עד וצורפותיה מסמכיה, מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד שתוגש הצעה כל .11

 תוקף להאריך רשאית תהא צדדי חד ובאופן הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה. 13.3.17

 .נוספים ימים 20-ב ההצעה

 נקבע אם גם לה הנלווית והערבות ההצעה תוקף את להאריך רשאית תהא החברה כי, מובהר .11

 הזכייה תמומש שלא מקרה בכל או מהצעתו בו יחזור הזוכה המציע שבו למקרה וזאת, זוכה

 פי-על( חייבת לא אך) רשאית המכרזים ועדת תהיה אלה מעין בנסיבות. הזוכה-המציע עם

 .במכרז כזוכה בטיבה השנייה ההצעה בעל על להכריז הבלעדי דעתה שיקול

 ציון תוך התאגיד של החתימה מורשי ההצעה על יחתמו, תאגיד ידי על תוגש ההצעה אם .13

 יצורף כן כמו. התאגיד חותמת ובצירוף שלו הרישום ומספר התאגיד כתובת, המלא שמם

 .התאגיד רישום על והוכחה התאגיד בשם החתימה זכות בדבר ח"רו/  ד"עו אישור

 המסמכים כל בצירוף המציע ידי על חתומים כשהם המכרז מסמכי כל בצירוף ההצעה את  .11

בלבד. " 7/2016"מכרז סגורה עליה יצויין  למעטפה להכניס יש הדרושים והאישורים

 רחוב, סים"למתנ בחברה והתקשרויות לרכש היחידה במשרדי ולהגישה לתיבת המכרזים

 מסירה אישור ולקבל 02:00–13:00 השעות בין ה –א בימים, 5 חדר 1 קומה לוד, 1 המלאכה

 .במועד הוגשה שההצעה לכך ראייה יהווה אשר

 .13:00 שעה 13.12.16 הינו ההצעות להגשת האחרון המועד  .25

 .בדואר או, בדוא"ל, בפקס הצעות תתקבלנה לא  .12
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 נספח א'

   פנסיונילמתן שירותי ייעוץ  7/2016מכרז מס' 

 טופס הצעת המחיר

אני הח"מ ____________ ת.ז./ח.פ. _____________  מאשר בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את 
 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לחברה ולעובדיה. 7/1012כל מסמכי מכרז פומבי מס' 

 ראשיחברה באמצעות הצוות שאציג בהמשך ואשר כולל יועץ השירותים לעלי לספק ידוע לי כי  .1

 .  ושני יועצים משניים

 אני מצהיר בזאת כי: .1

 הנני מסוגל לספק את השירותים הנדרשים לפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. .א

 הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז. .ב

 הנני בעל כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא מכרז. .ג

 . שיפורטו בהמשךהמקסימום  יהנחה ממחירידוע לי כי עלי לנקוב באחוז  .3

המוצע על שתשולם לי עבור מתן השירותים נשוא מכרז זה, תחושב על פי אחוז ההנחה  ,התמורה .1

המחיר שיתקבל מהפחתת אחוז ההנחה שהצעתי יהווה את התמורה שתשולם לי, אם ש באופן  ידי 

 השירותים שאספק וכפי שיוזמנו ממני. אזכה, עבור 

לספק את השירותים תמורת המחירים המתקבלים מהפחתת אחוזי ההנחה הנקובים להלן אני מציע  .5

 יש למלא את כל סעיפי הצעת המחיר.(( ממחירי המקסימום, כמפורט

סוג השירות בהתאם להוראות 

 המפרט

משקל הפריט בהצעת 

 המחיר הכוללת

אחוז ההנחה  מחיר המקסימום

 המוצע

 מבטח לבחירת מכרז הליכי ליווי

. 1.1הסדר לפי סעיף  מנהל או

 למפרט

  ש"ח 20,000 46%

מתן שירותים שוטפים לפי סעיף 

 למפרט 1.1

  לחודש₪  3000 35%

שירותים לפי דרישה לפי 
 למפרט 1.3סעיף 

 

  לשעה בפועל₪  290 %5

סעיף  ייעוץ פנסיוני לפורשים
 למפרט 1.1

לייעוץ לעובד ₪ 1900 %7

 פורש

 

 ייעוץ פנסיוני לעובדים
 1.1סעיף  -שאינם פורשים

 למפרט

 לעובד₪ 1500 %7

 שאינו פורש
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ממחיר המקסימום ביחס לכל  הסכום המתקבל לאחר הפחתת אחוז ההנחהכי ידוע לי,  .5.1

ולא יתווסף לו כל סכום שירות זה סוג יהווה את התמורה המלאה עבור סוג שירות 

 מלבד מע"מ. 

למפרט תשולם לי עלפי  1.3לפי סעיף כי התמורה לשירותים על פי דרישה ידוע לי,  .5.1

 שעות עבודה בפועל ללא נסיעות וללא ביטול זמן.

 

לעיל, על סעיפיו הקטנים  5לכל השירותים כמפורט בסעיף הצעת המחיר אני מצהיר בזאת, כי  .2

את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות במתן כוללת הינה סופית ו

העלאות או שינויים בתמורה . לא אהיה רשאי לתבוע ולו בה כל שינוייםלא יחוהשירותים 

בות אך לא רק: עלויות שכר עבודה, מדדים, העלאת המחושבת על בסיס הצעת המחיר לר

מסים, היטלים או תשלומי חובה  אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים, או 

 סף למחירים המוצעים. מחמת כל גורם נוסף, ולמעט מע"מ אשר יתוו

 

________________                                            _____________________ 

 חותמת וחתימת המציע                                                                 תאריך

 

 שם המציע: .................................

 

 )יחיד, חברה(: ....................................ישות משפטית 
 

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ...................................
 

 טלפון: .............................  כתובת: ................................................
 

  .תאריך: ...............................................
 

 . .................1. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

בר ______________,  _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע לכל ד

 ועניין.

 

         ___________    _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  
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 נספח ב'

 טופס הצהרת המציע

 
 לכבוד

 החברה למתנ"סים
 

 פנסיונילמתן שירותי ייעוץ  7/2016הצעה למכרז מס' 

 
כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, מאפייני אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון ובחנתי בחינה יסודית את 

החברה, הדין החל על השירותים, נשוא מכרז זה והשירותים הנדרשים במכרז, בין הכלולים בתיק המכרז 

ובין שאינם כלולים בו, אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והבנתי את האמור בהם, ולאחר שידועים לי כל 

תונים העובדתיים והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, תנאי המכרז וכל הוראותיו, לרבות כל הנ

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות הנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1

הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות -ידיעה ו/או אי-ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

 .רכאמו

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות דב .1

אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או  בהתאם לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים

ת מראש טענות בעניין זה ואני מוותר בזא ואהתחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות 

 על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

אני מתחייב לספק את השירותים בהתאם למסמכי המכרז ובמחירים המפורטים והנקובים בטופס   .3

 הצעת המחיר )נספח א'(.

 אחרים.   מציעיםהצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם  .1

כי החברה רשאית להאריך את תוקף הצעתי וידוע לי  13.3.17הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי עד ליום  .5

 ימים נוספים. 20 -והערבות ב

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי  הניעתי זו הצה .2

לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, 

בביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים חתימת הסכם ההתקשרות ובו

 שלישיים כלשהם.  

 אני מצהיר בזאת כי: .7

לי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הניסיון והכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה  שי .א 

נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם  ימן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיוהמי

 ההתקשרות.

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .ב 

 תנאים שבמסמכי המכרז.להמכרז והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם 

היא והיא רשאית לנהל ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה ש .ג 

 על פי שיקול דעתה. למו"מ עם המציעים המתאימים ביותר ואף לבטל המכרז והכו

 הנני מתחייב לספק את השירותים במועדים הנדרשים ובהתאם לכל דין. .ד 
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להצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לרבות הערבות הבנקאית, אשר פורטו  .ה 

 במסמך א' למסמכי המכרז.

כלשהו במהלך ביצוע ו/או מידע פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי א/תיהפרלא  .ו 

 עפ"י מכרז זה. יייבויותיהתח

 אשר ,שהוא גורם לכל שירותים נותן או/ו נתן לאלא אני ולא היועצים מטעמי אני מצהיר כי  .ז 

 ה.ז מכרז נשוא השירותים לביןמספק  שהוא השירותים בין אותם עניינים לנגוד לגרום עלולים

 פוליסות של במכירה עוסקים אינם השירותיםדי לספק י על המוצעים יועציםאני מצהיר כי אני וה .ח 

 או/ו ביטוח לחברות שירותים מספקים ואינם, אחרים פנסיונים מוצרים או/ו פנסיוני ביטוח

 עמלות מקבלים ואינם פנסיוניים מוצרים של שיווק לצורך פנסיונים גופים או/ו ביטוח סוכנויות

 .אלה מגופים הפצה

בנקאית חתומה, בנוסח המצ"ב ביצוע  אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב להמציא לחברה ערבות  .ט 

להבטחת קיום תנאי ההסכם כמפורט בהסכם. ולהגיש את טופס הביטוח חתום, למסמכי המכרז 

 תאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז.ימי עבודה מ 7וזאת בתוך 

אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף ח' לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע ידוע לי כי  .י 

את העבודות והחברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם 

 מציע שהצעתו דורגה שנייה ולמסור לו את ביצוע העבודות.

מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום  לקוחותינויקבל אצל  האו מי שימונה על ידשהחברה מסכים  יאנ .כ 

נשוא המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי 

   כאמור.החברה מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי 

 ולראיה באתי על החתום    

  _____________________                                        ________________ 

 חותמת וחתימת המציע                    תאריך              

 

 שם המציע: .................................
 

 ישות משפטית )יחיד, חברה(: ....................................
 

 ס' ח.פ.: ...................................ת.ז. או מ
 

 טלפון: .............................  כתובת: ................................................
 

  תאריך: ................................................
 

 . .................1................ . 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 
 

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 

אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

______________,  _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע לכל דבר 

 ועניין.

         ___________    _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  



15 
 

 נספח ג'

 פרופיל המציע

 תיאור המציע .1

רשימת לקוחות מועד קבלת הרשיון על פי חוק, תיאור המציע יכלול פרטים על המציע, 

ומאפייני השירותים הניתנים להם, רשימת העובדים במציע כולל תפקידם ופרטים שונים  

אשר מציגים את יכולתו של המציע לעמוד בדרישות המכרז ולספק את השירותים על פי 

לספק נתונים ו בתנאי הסףעל התיאור להתייחס להוכחת עמידתו של המציע  –הוראותיו 

  .אמות המידה לניקוד האיכות המתייחסים לדרישות
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 נספח ד'
 
 

 הצהרת מציע בדבר ניסיון
 

 לכבוד

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( החברה למתנ"סים

 

אני הח"מ _______________, נושא/ת ת"ז שמספרה _______________, מורשה/ית  חתימה 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי (""המציע -)להלן __ מטעם ___________

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

 כמפורט: על המציע להצהיר בדבר ניסיון ההנדרש -ניסיון המציע  .1

 אני בעל רשיון לייעוץ פנסיוני כחוק. .1.1

ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות טרם הגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ  אני בעל  .1.1
בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ומערכת פנסיוני 

עובדים לפחות  300לשלושה לקוחות המעסיקים  1005-סליקה פנסיוניים( התשס"ה
 המפורטות להלן: ובכפוף לדרישות בתקופה בה סיפק המציע את השירותים

שנים לפחות מבין שלושה הלקוחות שפורטו לעיל הינם מוסדות ציבוריים  .1.1.1
  כהגדרתם להלן:

לעניין סעיף זה: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות,  "מוסדות ציבוריים"
רשויות מקומיות, תאגידים רפואיים, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, 

 תאגידים סטטוטוריים;

הייעוץ הפנסיוני שניתנה על ידי לכל אחד משלושת הלקוחות  תכולת שירותי .1.1.1
 מבניים ושינויים פנסיוניים ביטוחים לעובד ולמעביד בנושא כאמור, כללה ייעוץ

למעביד, טיפול בהסדרים  פנסיוני במיסוי פנסיוניים, ייעוץ בביטוחים
הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל שאינן 

שלמות קצבה(, ביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים מבטח/ים או מ
 מנהלי הסדר.

ביחס לאחד לפחות מהמוסדות הציבוריים כללו השירותים גם ניסוח, עריכה  .1.1.3
וניהול מכרז בנושא בחירת מבטח או מנהל הסדר פנסיוני וליווי מעבר עובדים 

 לגופ/ים מבטח/ים או מנהלי הסדר.

 

–כל אחד על פי תפקידו היועצים המוצעים על ידי עומדים בדרישות המפורטות במכרז   .1.3
בניסוח, עריכת  מוכח ניסיון בעל הינו היועציםשלושת מ אחד לפחותויועץ ראשי או משני, 

 עבור ל פי שלבי רכיב זה במסמכי המכרזפנסיוני כנדרש ע מכרז אחד לפחות לביטוח וניהול
  300ידי היועץ המוצע,  על המכרז ניהול בזמן העסיק, אשר אחד לפחות מוסד ציבורי

 .וזאת במהלך שלוש השנים האחרונותלפחות  עובדים
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ו/או  עוסקים במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוניהמוצעים מטעמי  לא אני לא והיועצים .1.1
ו/או מועסקים על ידי חברת ביטוח או סוכנות ביטוח  ואיננו, מוצרים פנסיונים אחרים

ואיננו מקבלים עמלות הפצה  לצורך שיווק של מוצרים פנסיונייםגופים פנסיונים אחרים 
 מגופים אלה.

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בתצהירי זה היא  .2

 אמת. -חתימתי וכי תוכן תצהירי

 

     __________                             ______________ 

 תאריך                                                                             שם המצהיר+ חתימה                

 

 אישור

 1271 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 15בהתאם לסעיף 

.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר

___ בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה 

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, -עצמו על

הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר  כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים

 את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

       _________________  
 , עו"ד                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

והמעידים על עמידתו בתנאי הסף כנדרש  רשימת הגופים להם סיפק המציע שירותיםהלן ל .3
 (1)טבלה לעיל  1יף במכרז על פי המפורט בסע

שם הארגון,  מס'
והתחום בו הוא 

 עוסק

מאפייני השירות של 
 המציע בארגון

מספר 
העובדים 

 בארגון

התקופה 
 (חודשים ושנים)

בהם ניתן 
 השירות

איש הקשר אצל 
דרכי והלקוח 

 התקשרות

1      

      

1      

      

3      

      

1      

      

5      

      

 

אם נידרש פירוט נוסף,  ניתן לצרף במסמך נפרד. הפירוט יתייחס לגופים  – פירוט מידע נוסף
יתייחס לפרמטרים הנדרשים כפי ושצויינו בטבלה שלעיל, יפנה למספר הסידורי של כל גוף, 

 שמופיעים בטבלה.

ידוע לי, כי על כל יועץ המיועד לספק את השירותים מטעמי   ניסיון היועץ/ים המוצע/ים .1

 להלן  וכמפורט לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר

 אחד מכרז וניהול עריכת, בניסוח מוכח ניסיון בעל הואאחד מהיועצים המוצעים  כמו כן ידוע לי כי

 השנים שלוש במהלךוזאת  המכרז במסמכי זה רכיב שלבי פי על כנדרש פנסיוני לביטוח לפחות

  300, המוצע היועץ ידי על המכרז ניהול בזמן, העסיק אשר לפחות אחד ציבורי מוסד עבור האחרונות

 .לפחות עובדים

 יעמוד בתנאים המצטברים הבאים ראשיפנסיוני יועץ   .4.1

 12 -מבעלי המציע, או עובד במסגרתו דרך קבע במשרה מלאה בהמציע, או הוא  .4.1.1

 החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת הצעה.

הוא מחזיק ברישיון תקף לייעוץ פנסיוני, רשום על שמו, מטעם הממונה על שוק ההון,  .4.1.2

ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ברציפות במשך שש השנים שקדמו למועד הגשת 

 ההצעה, לפחות.

תן שירותי במהלך חמש השנים טרם הגשת ההצעה, פעל היועץ הפנסיוני הראשי במ .4.1.3

עובדים לפחות  300לקוחות לפחות, אשר כל אחד מהם מונה  3ייעוץ פנסיוני עבור 

 בתקופה בה סיפק את השירותים. מהם שניים לפחות הינם מוסדות ציבוריים.
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לעניין סעיף זה: משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות  "מוסדות ציבוריים" 

, מוסדות להשכלה גבוהה, תאגידים מקומיות, תאגידים רפואיים, קופות חולים

 סטטוטוריים;

שסיפק היועץ הבכיר לכל אחד מהלקוחות כאמור, כללה  "שירותי הייעוץ הפנסיוני"

טיפול בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל 

עובדים לפחות. ביצוע ביקורות  300שאינן משלמות קצבה(, מתן ייעוץ פנסיוני עבור 

 בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים מבטח/ים או מנהל הסדר.

כל אחד מהיועצים הפנסיונים המשניים המוצעים על ידי עומד  – יועצים פנסיוניים משניים .4.2

 בתנאים הבאים במצטבר:

 (. פרילאנס) שירותים למתן בהסכם עימו קשורים או המציע עובדיהם   .1.1.1

כל אחד מהם מחזיק ברישיון תקף לייעוץ פנסיוני, רשום על שמו, מטעם הממונה  .1.1.1
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ברציפות במשך ארבע השנים שקדמו 

 למועד הגשת ההצעה, לפחות.

כל אחד החודשים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעה, פעל  32במהלך  .1.1.3
 1מהיועצים הפנסיונים המשניים במתן שירותי ייעוץ פנסיוני, כמפורט להלן,  עבור 

עובדים לפחות בתקופה בה סיפק את  100לקוחות לפחות, אשר כל אחד מהם מונה 
 השירותים. אחד לפחות מהלקוחות האמורים הינו מוסד ציבורי

שלתיות, רשויות  לעניין סעיף זה: משרדי ממשלה, חברות ממ "מוסד ציבורי"
מקומיות, תאגידים רפואיים, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, תאגידים 

 סטטוטוריים;
לכל אחד מהלקוחות המשניים שסיפק כל אחד מהיועצים  שירותי הייעוץ הפנסיוני

טיפול בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם )קרנות פנסיה, ביטוחי כללו  כאמור,
עובדים  100עבור ן משלמות קצבה(, מתן ייעוץ פנסיוני מנהלים וקופות גמל שאינ

 יביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גופ/ים מבטח/ים או מנהל. ביצוע לפחות
 הסדר.

 

יש לצרף קורות חיים עבור כל יועץ מוצע בנפרד ובהם פירוט העונה על דרישות המפורטות 

, וכל מסמך המעיד על הניסיון יועץ פנסיוני רשיוןמועד קבלת ו דלעיל, לרבות ניסיון תעסוקתי

 הנדרש.
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 1נספח ד

 פירוט ניסיון והשכלת היועץ/ים המיועד/ים לספק את השירותים

 יש למלא ביחס לכל יועץ מוצע -  יש לסמן התשובה המתאימה

 ראשייועץ פנסיוני 

 

 :___________________ המוצע הראשיהיועץ שם 

(. שנים משש פחות לא______________) חוק על פנסיוני יועץ רישיון קבלת תאריך (1)

 יש לצרף צילם הרשיון.. לא/כן? מאז רציפות בו מחזיק האם

 

  . כן/לא -המציע  מבעלי היועץ הוא (1)

 

 למועד הקודמים החודשים 12 -ב מלאה במשרה קבע דרך המציע במסגרת עובדהיועץ  (3)

אם כן יש לציין את תאריך )חודש ושנה(תחילת עבודתו  . כן/ לאהצעה.  להגשת האחרון

 אצל  המציע ________________

 

 ייעוץ שירותי הראשי הפנסיוני היועץ סיפק, ההצעה הגשת טרם השנים חמש במהלך (1)

 בה בתקופה לפחות עובדים 300 מונה מהם אחד כל אשר, לפחות לקוחות 3 עבור פנסיוני

  /לאכן .ציבוריים מוסדות הינם לפחות שניים מהם. השירותים את סיפק

 

 כנדרש פנסיוני לביטוח לפחות אחד מכרז וניהול עריכת, בניסוח מוכח ניסיון בעל הוא (5)

 מוסד עבור האחרונות השנים שלוש במהלך. המכרז במסמכי זה רכיב שלבי פי על

 עובדים  300, המוצע היועץ ידי על המכרז ניהול בזמן, העסיק אשר לפחות אחד ציבורי

 כן/לא. לפחות
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 )יש למלא עבור שני היועצים המשניים המוצעים( 1 משני יועץ פנסיוני 

 

 :___________________ היועץ המשני המוצעשם 

(. שנים מארבע פחות לא______________) חוק על פנסיוני יועץ רישיון קבלת תאריך (1)

 יש לצרף צילם הרשיון. לא./כן? מאז רציפות בו מחזיק האם

 

 .  כן/ לא (פרילאנס) שירותים למתן בהסכם עימו קשורים או המציע עובד הוא (1)

 

 ייעוץ שירותי הראשי הפנסיוני היועץ סיפק, ההצעה הגשת טרם החודשים 32 במהלך (3)

 בה בתקופה לפחות עובדים 100 מונה מהם אחד כל אשר, לפחות לקוחות 1 עבור פנסיוני

  כן/לא .ציבוריים מוסדות הינם לפחות שניים מהם. השירותים את סיפק

 

 כנדרש פנסיוני לביטוח לפחות אחד מכרז וניהול עריכת, בניסוח מוכח ניסיון בעל הוא (4)

 מוסד עבור האחרונות השנים שלוש במהלך. המכרז במסמכי זה רכיב שלבי פי על

 עובדים  300, המוצע היועץ ידי על המכרז ניהול בזמן, העסיק אשר לפחות אחד ציבורי

 . כן/לאלפחות
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 )יש למלא עבור שני היועצים המשניים המוצעים( 2משני  יועץ פנסיוני 

 

 :___________________ היועץ המשני המוצעשם 

(. שנים מארבע פחות לא______________) חוק על פנסיוני יועץ רישיון קבלת תאריך (5)

 יש לצרף צילם הרשיון. לא./כן? מאז רציפות בו מחזיק האם

 

 .  כן/ לא (פרילאנס) שירותים למתן בהסכם עימו קשורים או המציע עובד הוא (2)

 

 ייעוץ שירותי הראשי הפנסיוני היועץ סיפק, ההצעה הגשת טרם החודשים 32 במהלך (7)

 בה בתקופה לפחות עובדים 100 מונה מהם אחד כל אשר, לפחות לקוחות 1 עבור פנסיוני

  כן/לא .ציבוריים מוסדות הינם לפחות שניים מהם. השירותים את סיפק

 

 כנדרש פנסיוני לביטוח לפחות אחד מכרז וניהול עריכת, בניסוח מוכח ניסיון בעל הוא (8)

 מוסד עבור האחרונות השנים שלוש במהלך. המכרז במסמכי זה רכיב שלבי פי על

 עובדים  300, המוצע היועץ ידי על המכרז ניהול בזמן, העסיק אשר לפחות אחד ציבורי

 . כן/לאלפחות
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 2טבלה 

  בנפרד ויועצים משניים, ראשי, כל יועץ מוצעל שלהלן ביחס יש למלא הטבלה

אם נידרש מקום נוסף לפירוט, ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יתייחס לגופים כפי  

 בטבלה.שלפרמטרים ל, יפנה למספר הסידורי של כל גוף ויתייחס שצויינו בטבלה שלעי

 יועץ ראשי 

 

  _____________________                                        ________________ 

 חותמת וחתימת המציע                    תאריך              

 ..................................שם המציע: .................................  ת.ז. או מס' ח.פ.: 

 טלפון: ............................. כתובת: ................................................

 

 . .................1. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו _____________  

 _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע לכל דבר ועניין. -ו 

         ___________    _______________________ 
 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  

 מס'

 

 

שם הארגון, והתחום 
 בו הוא עוסק

השירות מאפייני 
 היועץ שסיפק

מספר 
העובדים 

 בארגון

תקופת ביצוע 
 – השירות

  חודש ושנה

איש הקשר אצל 
 הלקוח ותפקידו

1      

      

1      

      

3      

      

1      

      

5      
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 2טבלה 

 למלא הטבלה שלהלן ביחס לכל יועץ מוצע, ראשי ויועצים משניים, בנפרד יש  

אם נידרש מקום נוסף לפירוט, ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יתייחס לגופים כפי  

 בטבלה.שלפרמטרים ל, יפנה למספר הסידורי של כל גוף ויתייחס שצויינו בטבלה שלעי

  1יועץ משני 

 

  _____________________                                        ________________ 

 חותמת וחתימת המציע                    תאריך              

 שם המציע: .................................  ת.ז. או מס' ח.פ.: ..................................

 טלפון: ............................. ................................................כתובת: 

 

 . .................1. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 חתמו _____________   אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה

 _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע לכל דבר ועניין. -ו 

         ___________    _______________________ 
 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  

 מס'

 

 

והתחום שם הארגון, 
 בו הוא עוסק

השירות מאפייני 
 היועץ שסיפק

מספר 
העובדים 

 בארגון

תקופת ביצוע 
 – השירות

  חודש ושנה

איש הקשר אצל 
 הלקוח ותפקידו

1      

      

1      

      

3      

      

1      

      

5      
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 2טבלה 

 יש למלא הטבלה שלהלן ביחס לכל יועץ מוצע, ראשי ויועצים משניים, בנפרד 

אם נידרש מקום נוסף לפירוט, ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יתייחס לגופים כפי  

 בטבלה.שלפרמטרים ל, יפנה למספר הסידורי של כל גוף ויתייחס שצויינו בטבלה שלעי

  2יועץ משני 

 

  _____________________                                        ________________ 

 חותמת וחתימת המציע                    תאריך              

 שם המציע: .................................  ת.ז. או מס' ח.פ.: ..................................

 טלפון: ............................. ................................................כתובת: 

 

 . .................1. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 
 אישור עו"ד / רו"ח

 חתמו _____________   אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה

 _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע לכל דבר ועניין. -ו 

         ___________    _______________________ 
 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  

 

 מס'

 

 

והתחום שם הארגון, 
 בו הוא עוסק

השירות מאפייני 
 היועץ שסיפק

מספר 
העובדים 

 בארגון

תקופת ביצוע 
 – השירות

  חודש ושנה

איש הקשר אצל 
 הלקוח ותפקידו

1      

      

1      

      

3      

      

1      

      

5      
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 ה'פח נס  

 מפרט השירותים

 כללי

שירותי ייעוץ נשוא חוזה זה כוללים מתן שירותי יעוץ וליווי שוטף לחברה בנושא ביטוח פנסיוני,  .1

 "השירותים"(. -)להלן בין היתר בנושאים המפורטים להלן 

 

 ליווי הליכי מכרז לבחירת מבטח או מנהל הסדר  .1.1

היועץ ילווה את החברה בהכנת מכרז למבטח או מנהל הסדר פנסיוני )להלן: "הכנת 

 המכרז"(.

במסגרת מטלה זו, אשר בגינה ישולם ליועץ בנפרד, יבצע היועץ, בין היתר, את הפעולות 

 הבאות:

אמות מידה ומשקולות פנימיים לבחירת זוכה,  הכנת מכרז לרבות ניסוח תנאי סף, .1.1.1

 בטח, ליווי הליכי הפירסוםהכנת מפרט ו/או אפיון שירותי מנהל ההסדר או המ

לרבות עמידה במועדי מתן תשובות לשאלות הבהרה. מובהר כי כל המסמכים 

כפופים לאישור הייעוץ המשפטי של החברה בנוסף לממונה. טיוטה ראשונה תוגש 

יום ממועד שנקבע הזוכה.  על תיקונים יספק הזוכה מענה בתוך חמישה  30בתוך 

  ימי עבודה.

 טוח והצגתן בוועדת מכרזים.ניתוח ההצעות של מנהלי ההסדר/סוכנויות הבי .1.1.1

 (.מכרז )לרבות מו"מ עם הזוכהסיוע במו"מ עם המשתתפים ב .1.1.3

שלב זה  .הצעות של מספר שילוב על או המועדפת ההצעהמתן המלצה בדבר  .1.1.1

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  15יסתיים בתוך עד 

מבטח למנהל ההסדר או לגוף ה , שיבחרו לבצעו,העובדים של המעבר תהליך ליווי .1.1.5

 שיבחר.

הלכה  ימולאו אכן ו/שנבחר ים/המבטח ים/הגוף י"ע שהובטחו התנאים כי לוודא .1.1.2

  .למעשה

 בחינתו., פרסומו, המכרז כתיבת לעניין צורך בה שיהיה במידה אחרת מטלה כל .1.1.7

 ייעוץ שוטף .1.2

החברה מעריכה בהערכה משוערת ולא מחייבת, כי ממוצע השעות החודשיות אשר יידרש 

שעות חודשיות.  12-לצורך ביצוע נאות של שירותי הייעוץ השוטף הינו כהיועץ להשקיע 

על היועץ  שעות שלא נוצלו בחודש מסויים ייצברו לזכות החברה לחודשים העוקבים.

ביצוע שעות החורגות  להודיע לחברה בדבר כל חריגה צפויה מהיקף השעות, לפני שבוצעה.

 מהמכסה ללא קבלת אישור מוקדם לא תזכה את היועץ בתשלום בגינן.
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שוטף בסוגיות שונות בנושא החיסכון הפנסיוני לרבות מענה לשאילתות וייעוץ ליווי  .1.1.1

בסוגיות הקשורות למנהל ההסדרים הפנסיונים ולקופות הפנסיה השונות, עדכוני 

 ת., בתקנונים ושינויים בקרנוחקיקה 

ייעוץ בנושא קליטת עובדים ועריכת הסדרים פנסיונים לעובדים חדשים אשר  .1.1.1

 ייקלטו לעבודה בחברה.

 .ייעוץ ולווי שוטף לחברה במסגרת פרישת עובדים לרבות פרישה מוקדמת .1.1.3

אחת לשנתיים תבוצע בחינה והערכת מערך צרכי העובדים והחברה והתאמת  .1.1.1

הל ההסדרים השינויים מול מנ ביצוע תוך ליוויתוכניות החיסכון הפנסיוני 

 ., או הגופים המבטחים לצורך ביצוע התאמות אלההפנסיונים

יעוץ לחברה בעניין התאמת תיק המבוטחים לשינויים שבדין, בין היתר, לשינויים  .1.1.5

 בתקנות ובחוקי המס השונים.

 של בקרות ביצוע -ומערך החשבות החברה  , פקוח  ובקרה על פעילות מנהל ההסדר .1.1.2

 עובדי של הפנסיוניות בתוכניות והטבות תנאים ויישום הפנסיונית ההפקדות

ובכלל זה בקרה בעניין קליטת הכספים ובקרת אחוזי עובד, מעסיק,  החברה

 פיצויים.

 שירותים לפי דרישה .1.3

 .סכון הפנסיוני יבנושא הח החברהמתן הרצאות לעובדי  .1.3.1

 .אחריםחוץ -ליווי החברה במו"מ עם גורמים ממשלתיים, וגורמי .1.3.1

 ייעוץ פנסיוני לעובדים .1.4

לעובדים פורשים ולעובדים ממשיכים לפי הפנית החברה ועל  פי מלא ייעוץ פנסיוני  .1.1.1

 בחירת העובד. 

מובהר, כי העובדים אינם מחוייבים לפנות ליועץ הפנסיוני הנבחר על פי  .1.1.1.1

 מכרז זה. 

העובדים שפנו לקבלת השירות מהיועץ הנבחר יהיו רשאים להפסיק את  .1.1.1.1

עימו. הופסקה ההתקשרות לאחר קיום הפגישה ולפני שנשלחה ההתקשרות 

מהתמורה המלאה   10%המלצת היועץ, יהא זכאי היועץ לתשלום בשיעור  

עבור שירות זה. הופסקה ההתקשרות לאחר שנשלחה המלצת היועץ באשר 

 יהא זכאי היועץ לתשלום מלא.   –לתכנית הפנסיונית המותאמת לעובד 

מעורבות בתוכן הייעוץ הפנסיוני שיספק ה ו/או נגיעלחברה לא תהא כל  .1.1.1.3

 היועץ הנבחר לעובדים שיבחרו לקבל שירותים אלה ממנו.

בדיקת תיקי ביטוח  -הייעוץ לעובדים שבחרו לפנות ליועץ הפנסיוני הנבחר יכלול  .1.1.1.1

פנסיוני של עובדים , ומתן ייעוץ מלווה בהתאם. ייעוץ מיסוי פרישה, בחינת 

מת תוכניות ביטוח מנהלים לקרנות הפנסיה השונות, התאשילובים פנסיונים בין 

ויצירת קשר עם מנהל על פי מצבו ונסיבותיו האישיות של כל עובד,  חסכון פנסיוני

 . ההסדרים הפנסיונים והיצרנים הפנסיונים
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 התמורה עבור ייעוץ אישי תשולם על ידי העובד. .1.1.1.5

עוץ מהיועץ יהיה תיאום הפגישות עם העובדים המעוניינים בקבלת שירותי יי .1.1.1.2

ימי עבודה ממועד שפנה  10באחריות היועץ ואולם הפגישות יתקיימו בתוך עד  

העובד ליועץ. סיכום הפגישה המלצת היועץ באשר לתוכנית הביטוח הפנסיוני 

 ימי עבודה מקיום הפגישה. 5ד בתוך המותאם לאותו עובד יישלח לעוב

. הייעוץ ביצוע לצורך הנדרשים ניםהנתו כלל לקבלת, המפגש מועד לפני, ידאג היועץ .1.1.1.7

 .היועץ באחריות – הפגישה לצורך ועיבדו החומר הכנת

היועץ לא יגבה מהעובד כל תשלום נוסף מעבר לתמורה לה הוא זכאי בהתאם  .1.1.1.2

 להצעת המחיר אותה הגיש.

 :חודשידיווח  .1.5

י הייעוץ דו"ח אשר יכלול פירוט שירותלחודש היועץ יערוך ויגיש לחברה אחת  .1.5.1.1

, החברה בציון שם העובד עובדי עם שערך הפגישות החולף, לרבות פירוטבחודש 

 לפעולות הנוגעות מיוחדות הערות, המציע של מטעמו היועץ שם, הפגישה תאריך

 .העובד של לתיקו בנוגע להן תידרש שהחברה

 . 1.1שלבי תשלום התמורה עבור השירותים המפורטים בסעיף  .1.6

יום ממועד פרסום  20ו בתוך המחיר ישולממהתמורה כפי שנקבעה בהצעת  50% .1.6.1

 המכרז הנדרש.

יום מיום בחירת  20מהתמורה כפי שנקבעה בהצעת המחיר ישולמו בתוך  30% .1.6.2

  ההצעה הזוכה במכרז. 

הנותרים ישולמו עם תום תהליך מעבר העובדים שיבחרו בכך למנהל ההסדר  10% .1.2.3

 או הגוף המבטח שיבחר. 

 . 1.3-1.2ורטים בסעיפים תשלום התמורה עבור השירותים המפ .1.7

יום מהמועד  20התמורה עבור השירותים המפורטים בסעיפים אלה תשולם בתנאי שוטף+

 שהוגשה החשבונית ובכפוף לאישורה.

החשבונית תוגש בליווי חשבון ובו פירוט השעות לצד פירוט השירותים שסופקו והמועדים בהם 

 סופקו

 כללי

השירותים יסופקו באמצעות הצוות שהציג הזוכה בהצעתו. החלפת מי מחברי הצוות, אשר הוצגו  .1

בהצעת הזוכה תיעשה רק לאחר קבלת אישור ועדת המכרזים ובכפוף לעמידתו של חבר הצוות 

 המחליף המוצע בתנאי הסף שצוינו במכרז. 

 

העומד באחר  יועציםו של מי מהלדרוש החלפתהחברה  תוכל, ההתקשרותבכל שלב משלבי   .3

 בתנאי הסף ובמקרה כזה על הזוכה לעשות כן בתוך הזמן שנקבע בהודעת הממונה
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השירותים יכול שיסופקו טלפונית, באמצעות דוא"ל, או במפגשים, אשר הספק יידרש להגיע  .1

 אליהם במטה החברה בלוד, או במחוזות המטה, על פי דרישת החברה ובהתאם לעניין ולצורך.

 אודות והדרכה להנחיות, היועץ את החברה תזמין, המכרזים ועדת ידי על הזכייה הכרזת עם .5

 .המבוקשים השירותים הספקת במסגרת הנדרשים העבודה ונהלי העבודה שיטת

 והגשת הכנה, החברה עם בישיבות והשתתפות הכנה, הצורך במידת, יכללו שיינתנו השירותים .2

 במדיה נתונים מסירת, הישיבה לקראת הנתונים גיבוש, מספק עותקים במספר מסמכים

 .וכדומה החברה דרישת פי על אלקטרונית

 מסמך או/ו מידע, נתון כל שיידרש עת בכל לחברה ולמסור להגיש, פעולה לשתף מתחייב היועץ .7

 .זה הסכם ביצוע לעניין והקשור בידו המצוי

 הגורם החברה שהינועם השלמת הליכי ההתקשרות עם הזוכה, יועבר לו שמו של הממונה מטעם  .2

 שוטף דיווח לקבלת, ההתחשבנות בהליכי לטיפול, ולעובדיו ליועץ הנחיות למתן מטעמה המורשה

 .שונים לבירורים הקשור בכל היועץ נציגי מול ולפעילות, מהיועץ ותקופתי

הממונה על הסכם זה  מלבד, בחברה אחר גורם מכל הנחיות לקבל רשאים ועובדיו היועץ אין .2

 .החברה מטעם
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 ספח ו' נ

                  

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 )תאגיד(

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

__________________ שמספרו ____________)להלן: "המציע"( לאחר שהוזהרתי כחוק כי 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת, 

 בכתב, כדלקמן: 

 כי התקיים במציע אחד מאלה: הנני מצהיר   .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  )א(

 וחוק שכר מינימום בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר. 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  )ב(

ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו  –ינימוםעובדים זרים וחוק שכר מ

 למועד חתימת התצהיר. 

 –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –" בעל זיקה"

 בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" חוק עובדים זרים"

 .1221 -הוגנים(, התשנ"א

 .1222 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –" שליטה"

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .1

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום שנעברה  )א(

 (. 31.10.01לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג )

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  )ב(

 במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

עו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר המציע או בעל הזיקה אליו הורש )ג(

מינימום, אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –" שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"  
1221 . 

 כל אחד מאלה: -" זיקה בעל" 

 .חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע (1) 

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (1)
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 ;בעל השליטה בו )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה  )ב( 

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם 

 ;דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע

 ;תשלום שכר העבודהמי שאחראי מטעם המציע על  )ג( 

חבר בני אדם אחר,  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 ;שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע

 . 1227 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" "חוק שכר מינימום 

שליטה  החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי –" "שליטה מהותית             

 בחבר בני אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בתצהירי זה היא  .3

 אמת. -חתימתי וכי תוכן תצהירי

     __________                             ______________ 

 שם המצהיר+ חתימה                        תאריך                                                                     

 אישור

 1271 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 15בהתאם לסעיף 

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום 

ה ___ בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיה

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, -עצמו על

כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר 

 את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

       _________________  
 , עו"ד                                             

 אימות חתימה

אני הח"מ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי המציע רשום בישראל  כ ____________על פי דין וכי 

 ה"ה_______________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

                                                                                                                                                             ________ 

 עו"ד                                                                                                   
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 נספח ז'
  – התחייבות לשמירת סודיות

 יש להגיש חתום על ידי מורשי החתימה של המציע 

 
. ____________________, מתחייב בזאת ת.זאני החתום מטה, __________________, 

 כדלקמן: להלן: "החברה"(,כלפי החברה למתנ"סים )היועץ בשם 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם הנני 
 ובהתאם לכל דין, ובכלל זה: 1005-ובשיווק פנסיוני(, התשס"ה

לשמור בסוד, ולא להעביר בכל דרך שהיא, ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה, ולא  .1
שירותי להודיע, למסור, לפרסם, לגלות, להעתיק, או להשתמש, שלא בקשר לחוזה למתן 

(, או להביא לידיעת כל אדם, להלן: "ההסכם"ייעוץ פנסיוני לעובדים ולהנהלה בחברה )
למעט החברה, עובדיו ומי מטעמו, עובדיי ו/או  מי  מטעמי אשר נשוא סעיף זה דרוש להם 
לצורך ביצוע החוזה, כל ידיעה מידע, נתון, מסמך וכל חומר אחר שיגיע אלי ו/או אל 

בכתב ו/או בעל פה ו/או באופן חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל המועסקים על ידי, 
דרך אחרת, במלואם או בחלקם, במהלך ביצוע ההסכם, או מתוקף ביצוע ההסכם, וכל 

 זאת במהלך תקופת ההסכם, לפני תחילתה ולאחריה )להלן: "המידע הסודי"(;
 

אלא אם אקבל לכך  שלא לשמור ברשותי או ברשות מי מטעמי תיעוד של המידע הסודי,
את אישור החברה בכתב, ולהחזיר לחברה, בתום תקופת ההסכם, או מיד עם קבלת 
דרישה מאת החברה לעשות כן, לפני המוקדם, כל תיעוד של המידע הסודי שהתקבל על 

 ידי או על ידי המועסקים על ידי;
 

 הסודי אך ורק למועסקים מטעמי בביצוע ההסכם. למידע הגישהלהגביל את 
את המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים לשם  בהקפדהשמור ל

 מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
להיות אחראי ולוודא כי כל המועסקים מטעמי בביצוע ההסכם ישמרו על סודיות, ולא 
 יעבירו בכל דרך שהיא, ולא יעניקו בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו,

יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר לביצוע החוזה, או יביאו לידיעת כל אדם, למעט 
החברה, עובדיה ומי מטעמה, עובדיי ו/או מי מטעמי אשר נשוא סעיף זה דרוש להם 

 לצורך ביצוע החוזה, את המידע הסודי כולו או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם;
 

לנתוני החברה הקשורים להסכם או  שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע
 לענייניה האחרים של החברה;

 
להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע 

 ההסכם;
 

לדאוג שכל המועסקים מטעמי בביצוע החוזה יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב 
 התחייבות זה באמצעות חתימה עליו;

 
לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד אהיה אחראי 

 מהמועסקים מטעמי בביצוע החוזה, על פי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית.
התחייבויותיי כאמור יחולו ויהיו בתוקף במהלך תקופת החוזה ולאחריה, ללא כל הגבלה 

 בזמן.

 ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע :  .1

שהינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה  1.1
 מהפרת כל התחייבות אשר בה הנני מחויב כלפי החברה;
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שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת,  1.1
ובלבד שאעדכן את החברה באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע, אאפשר 

 דה ואסייע לו בכך כמידת האפשר.לו להתגונן כנג

, ואני 1221-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .3
מתחייב שלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלי תוך כדי ביצוע 

 החוזה, אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

, למעט הזכות להשתמש בו לצורך ביצוע ידוע לי כי לא תהיה לי כל זכות במידע הסודי .1
החוזה כמפורט לעיל, וכי כל המסמכים ו/או המדיה המגנטית ו/או יתר האמצעים שבהם 

 יועבר לרשותי המידע הסודי הינם ויהיו בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות החברה בלבד.

ת כתב ידוע לי כי פרסום או גילוי של המידע הסודי או שימוש בו, בניגוד להוראו .5
התחייבות זה, עלול לפגוע בשמו הטוב של החברה ולהסב לו נזקים, ו/או להטיל עליו 
אחריות פלילית ו/או אזרחית. לפיכך אני מתחייב להודיע לחברה בכתב, מיד לאחר 
שהתגלה לי כי נעשה שימוש במידע הסודי ו/או כי נחשף מידע סודי בניגוד להוראות כתב 

ידע הסודי שנחשף, זהות הגורם או הגורמים שנחשפו התחייבות זה, לרבות מהו המ
 למידע הסודי ומועד החשיפה.

כמו כן אני מתחייב לפצות את החברה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לו, בין במישרין 
דין, עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותיי -ובין בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורכי

 כאמור בכתב התחייבות זה.

_________________     ___________________ 

 חתימה       תאריך      

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום 

_____________, בכתובת _______________ אשר זיהה  ____________הופיע בפני מר/גב'

_____ המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתי לומר את עצמו באמצעות ת.ז. מס' ___________

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה.

 

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך
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 נספח ח'

 המציע. – תצהיר העדר ניגוד עניינים

, כי נכון למועד הגשת , מתחייב בזאת בשם המציעאני, __________, ת"ז ________________ .א

, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת פנסיוניההצעה לחברה למתנ"סים בדבר שירותי ייעוץ 

שיש בה בכדי להפריע לביצוע שירותי על פי פנייה זו להצעות וכי אינני קשר ו/או מעורב, באופן 

חייבויות על פי פנייה זו או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להת ישיר

 להצעות.

ו/או מוצרים  במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוניהמציע והיועצים המוצעים מטעמו אינם עוסקים  .ב

ים ו/או גופים פנסיונמועסקים על ידי חברת ביטוח או סוכנות ביטוח  ואינם, פנסיונים אחרים

 מקבלים עמלות הפצה מגופים אלה. ואינם לצורך שיווק של מוצרים פנסיונייםאחרים 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעות אינני מייעץ ו/או נותן  .ג

שירותים לארגונים ו/או גופים  העוסקים בתחומי עיסוקה של החברה ו/או המרכזים הקהילתיים. 

בכל מקרה של ספק בדבר קיום ניגוד עניינים אפנה לממונה ואפעל בהתאם להנחיותיו בעניין אני 

חייב לדווח מראש לחברה על כל כוונה שלי, להתקשר בכל התקשרות שיש עימה חשש לניגוד מת

 עניינים עם מתן השירותים.

באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של אני מתחייב להודיע לחברה  .ד

 ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

מך התחייבותי זו הסכימה החברה להתקשר עימי לצורך ביצוע השירותים וכי אם ידוע לי כי על ס .ה

אפר תנאי כלשהו מהתחייבותי זו תהא החברה רשאית לסיים עימי את הסכם העסקה לאלתר 

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לחברה במקרה כזה.

מתן השירותים לבין אחד מעיסוקי ידוע לי כי אם תחליט החברה, כי יש משום ניגוד עניינים בין  .ו

האחרים, אצטרך לבחור בין השניים מידית ואם לא אפעל מידית לסיום עיסוקי האמור לאלתר, 

אצטרך להפסיק את מתן השירותים לחברה למתנ"סים ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 .החברה 

           ________________    ___________________ 

 חתימה      תאריך            

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום 

_____________, בכתובת _______________ אשר זיהה  ____________הופיע בפני מר/גב'

עצמו באמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתי לומר את 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה.

 

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך
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 היועץ הראשי – תצהיר העדר ניגוד עניינים

נכון למועד הגשת ההצעה  אני, __________, ת"ז ________________, מצהיר בזאת, כי .א

לחברה למתנ"סים בדבר שירותי ייעוץ פנסיוני, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה 

בכדי להפריע לביצוע שירותי על פי פנייה זו להצעות וכי אינני קשר ו/או מעורב, באופן ישיר או 

 ות על פי פנייה זו להצעות.עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבוי

על ידי  מועסק איני, ו/או מוצרים פנסיונים אחרים במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוניאיני עוסק  .ב

 לצורך שיווק של מוצרים פנסיונייםו/או גופים פנסיונים אחרים חברת ביטוח או סוכנות ביטוח 

 מקבלים עמלות הפצה מגופים אלה. ואיני

מור, הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעות אינני מייעץ ו/או נותן מבלי לגרוע מכלליות הא .ג

שירותים לארגונים ו/או גופים  העוסקים בתחומי עיסוקה של החברה ו/או המרכזים הקהילתיים. 

בכל מקרה של ספק בדבר קיום ניגוד עניינים אפנה לממונה ואפעל בהתאם להנחיותיו בעניין אני 

על כל כוונה שלי, להתקשר בכל התקשרות שיש עימה חשש לניגוד  מתחייב לדווח מראש לחברה

 עניינים עם מתן השירותים.

באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של אני מתחייב להודיע לחברה  .ד

 ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

ידוע לי כי על סמך התחייבותי זו הסכימה החברה להתקשר עימי לצורך ביצוע השירותים וכי אם  .ה

אפר תנאי כלשהו מהתחייבותי זו תהא החברה רשאית לסיים עימי את הסכם העסקה לאלתר 

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לחברה במקרה כזה.

וד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד מעיסוקי ידוע לי כי אם תחליט החברה, כי יש משום ניג .ו

האחרים, אצטרך לבחור בין השניים מידית ואם לא אפעל מידית לסיום עיסוקי האמור לאלתר, 

אצטרך להפסיק את מתן השירותים לחברה למתנ"סים ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 .החברה 

           ________________    ___________________ 

 חתימה      תאריך            

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום 

_____________, בכתובת _______________ אשר זיהה  ____________הופיע בפני מר/גב'

הזהרתי לומר את עצמו באמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת לי אישית, ולאחר ש

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה.

 

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך
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 1יועץ משני  – תצהיר העדר ניגוד עניינים

________________, מצהיר בזאת, כי נכון למועד הגשת ההצעה אני, __________, ת"ז  .א

לחברה למתנ"סים בדבר שירותי ייעוץ פנסיוני, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה 

בכדי להפריע לביצוע שירותי על פי פנייה זו להצעות וכי אינני קשר ו/או מעורב, באופן ישיר או 

 שש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות על פי פנייה זו להצעות.עקיף, בכל עניין אחר שיש בו ח

על ידי  מועסק איני, ו/או מוצרים פנסיונים אחרים במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוניאיני עוסק  .ב

 לצורך שיווק של מוצרים פנסיונייםו/או גופים פנסיונים אחרים חברת ביטוח או סוכנות ביטוח 

 מקבלים עמלות הפצה מגופים אלה. ואיני

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעות אינני מייעץ ו/או נותן  .ג

שירותים לארגונים ו/או גופים  העוסקים בתחומי עיסוקה של החברה ו/או המרכזים הקהילתיים. 

ל בהתאם להנחיותיו בעניין אני בכל מקרה של ספק בדבר קיום ניגוד עניינים אפנה לממונה ואפע

מתחייב לדווח מראש לחברה על כל כוונה שלי, להתקשר בכל התקשרות שיש עימה חשש לניגוד 

 עניינים עם מתן השירותים.

באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של אני מתחייב להודיע לחברה  .ד

 ו המצב האמורים.ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון א

ידוע לי כי על סמך התחייבותי זו הסכימה החברה להתקשר עימי לצורך ביצוע השירותים וכי אם  .ה

אפר תנאי כלשהו מהתחייבותי זו תהא החברה רשאית לסיים עימי את הסכם העסקה לאלתר 

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לחברה במקרה כזה.

, כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד מעיסוקי ידוע לי כי אם תחליט החברה .ו

האחרים, אצטרך לבחור בין השניים מידית ואם לא אפעל מידית לסיום עיסוקי האמור לאלתר, 

אצטרך להפסיק את מתן השירותים לחברה למתנ"סים ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 .החברה 

           ________________    ___________________ 

 חתימה      תאריך            

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום 

_____________, בכתובת _______________ אשר זיהה  ____________הופיע בפני מר/גב'

לי אישית, ולאחר שהזהרתי לומר את עצמו באמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה.

 

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך
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 2יועץ משני  – תצהיר העדר ניגוד עניינים

ז ________________, מצהיר בזאת, כי נכון למועד הגשת ההצעה אני, __________, ת" .א

לחברה למתנ"סים בדבר שירותי ייעוץ פנסיוני, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה 

בכדי להפריע לביצוע שירותי על פי פנייה זו להצעות וכי אינני קשר ו/או מעורב, באופן ישיר או 

 חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות על פי פנייה זו להצעות. עקיף, בכל עניין אחר שיש בו

על ידי  מועסק איני, ו/או מוצרים פנסיונים אחרים במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוניאיני עוסק  .ב

 לצורך שיווק של מוצרים פנסיונייםו/או גופים פנסיונים אחרים חברת ביטוח או סוכנות ביטוח 

 מקבלים עמלות הפצה מגופים אלה. ואיני

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעות אינני מייעץ ו/או נותן  .ג

שירותים לארגונים ו/או גופים  העוסקים בתחומי עיסוקה של החברה ו/או המרכזים הקהילתיים. 

ל בהתאם להנחיותיו בעניין אני בכל מקרה של ספק בדבר קיום ניגוד עניינים אפנה לממונה ואפע

מתחייב לדווח מראש לחברה על כל כוונה שלי, להתקשר בכל התקשרות שיש עימה חשש לניגוד 

 עניינים עם מתן השירותים.

באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של אני מתחייב להודיע לחברה  .ד

 ו המצב האמורים.ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון א

ידוע לי כי על סמך התחייבותי זו הסכימה החברה להתקשר עימי לצורך ביצוע השירותים וכי אם  .ה

אפר תנאי כלשהו מהתחייבותי זו תהא החברה רשאית לסיים עימי את הסכם העסקה לאלתר 

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לחברה במקרה כזה.

, כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד מעיסוקי ידוע לי כי אם תחליט החברה .ו

האחרים, אצטרך לבחור בין השניים מידית ואם לא אפעל מידית לסיום עיסוקי האמור לאלתר, 

אצטרך להפסיק את מתן השירותים לחברה למתנ"סים ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 .החברה 

           ________________    ___________________ 

 חתימה      תאריך            

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____________ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום 

_____________, בכתובת _______________ אשר זיהה  ____________הופיע בפני מר/גב'

לי אישית, ולאחר שהזהרתי לומר את עצמו באמצעות ת.ז. מס' ________________ המוכר/ת 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו 

 וחתם עליה.

 

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת            תאריך
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 נספח ט'
                                                            

 כםהס

 

 .2016ביום ___________ לחודש __________ שנת  בלודשנערך ונחתם 

 
 ____________________________               בין:

 ח.פ _______________________ת.ז/                                      
 כתובת : _____________________                                    

 "נותן השירותים"( –)להלן                                      
 

 מצד אחד         
 

 לבין                             החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 
 510252348ח.פ                                       
 לוד 4רח' המלאכה                                      
 "החברה"( –)להלן                                      
 מצד שני         

 
)להלן:  פנסיוני לחברה ולעובדיה למתן שירותי ייעוץ  7/1012פרסמה מכרז מספר והחברה  והואיל    

 . "המכרז"(

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  להסכם זה א'כנספח מצ"ב העתק של המכרז                           

 החברהזכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של ונותן השירותים            והואיל

את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז,  ולספקייב לפעול והתחמיום __________ 

 . הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו

להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  ב'כנספח  העתק של הצעת היועץ למכרז על נספחיה מצ"ב                           

 (;להלן: "ההצעה"מהסכם זה )

השירותים המפורטים במכרז, בהצעה   נותן השירותים יספק לחברהי והואיל והצדדים מעוניינים כ והואיל

)להלן:  במכרז ובהצעה לרבות  זהבהסכם כמפורט  להכובאופן, במועדים ובתנאים  זה בהסכם

 ;"השירותים"(

 החברהכי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין  ,והצדדים מסכימים          והואיל

, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי נותן השירותיםלבין 

 עובד מעביד;

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:

 יםהמבוא והנספח .1

 מסמכי המכרז והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. .א

 יגברו הוראות הסכם זה. מסמכי המכרזבמקרה של סתירה בין הסכם זה לבין  .ב

אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה יהיו למונחי המפורטים בו את הפירוש  .ג

 והמשמעות המוקנים להם במכרז.

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם. .ד
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 נושא ההתקשרות .1

 

המכרז,  כיהמפורטים במסמהחברה מזמינה בזה מאת נותן השירותים את השירותים  .א

אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום 

מנהל  של והוראותיו, ונותן השירותים מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצונ

 (."הממונה" :חברה )להלןב משאבי האנוש

ם ותוספות לשירותים נותן השירותים יפעיל את יוזמתו וניסיונו להציע לממונה שיפורי .ב

 הניתנים על פי הסכם זה.

 

 .הצהרת נותן השירותים .3

 

נותן השירותים מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו וכי  .א

הוא בעל ידע, ניסיון, והכשרה מקצועית מתאימה וכח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו 

ובהתאם לכל דין והנחיות החלים על מתן  המפורטות בהסכם ובנספח ברמה גבוהה

 שירותיו.

נותן השירותים מתחייב לנהוג בנאמנות כלפי החברה ו/או הקשורים עמה ולא לעשות כל  .ב

 מעה או פעולה העלולים להזיק לה ולשמה הטוב.

שפורטו  מהיועצים, וכי החלפת מי בהצעה /ושפורט היועץ/ציםהשירותים יינתנו על ידי  .ג

כי  לנותן השירותים. ידוע ועדת המכרזים של החברהבהסכמת בהצעה ייעשה רק 

 שפורטו במכרז ובניסיון חליפי שאינו עומד בתנאי הסף יועץהחברה לא תאשר העסקת  

וכי החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה שלא לאשר העסקה של  ביחס ליועץ שנבחר

 חליפי מוצע על פי שיקול דעתה.  יועץ

מתחייב בזאת כי לא מתקיים ולא יתקיים במהלך מתן שירותיו נותן השירותים מצהיר ו .ד

כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי טעמו 

המיועד לבצע את השירותים, נשוא הסכם זה, לבין התחייבויות וזכויותיו על פי הסכם 

 זה.

סוד מסחרי  רים ו/או פטנט ו/אונותן השירותים מצהיר, כי לא הפרת/יפר כל זכות יוצ .ה

 .עפ"י מכרז זה וו/או כל זכות של גורם שלישי במהלך ביצוע התחייבויותי

נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי אם תוגש תביעה נגד החברה בעילה הנעוצה בהפרת  .ו

' לעיל, הרי שמבלי לפגוע בזכויות אחרות של החברה על פי הנותן השירותים את סעיף 

הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב נותן השירותים לשפות את החברה עם דרישה 

 ראשונה, בגין כל הסכומים שתחוייב לשלם בגין התביעה האמורה.

תחייבויותיו המתחייב בזאת לפעול ועל פי הנחיות הממונה ולמלא את כל  נותן השירותים .ז

מתחייב בזאת להופיע לכל פגישה  נותן השירותיםעפ"י הסכם זה לשביעות רצונו המלאה. 

ולספק דיווח מלא על שירותיו בהתאם לדרישת הממונה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש 

 בכל התחומים הקשורים לביצוע העבודה.

אחרים או נוספים ידוע לנותן השירותים, שהחברה רשאית להתקשר עם נותני שירותים  .ח

 בקשר לשירותים נשוא הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה או דרישה ו/או דרישה בעניין.
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 תמורה ומועדי תשלום  ה .1

התחייבויותיו,  ספחיו ומילוי כל נהמכרז ו כיבמסמבעבור ביצוע מלוא השירותים המפורטים  .א

הוא זכאי על פי הצעת לה תמורה את התשלם החברה לנותן השירותים כנגד חשבוניות מס כדין 

 .("התמורה" - )להלן המחיר ובהתאם לשירותים שסיפק בכפוף לאישור החברה

מובהר כי התמורה הנקובה לעיל מהווה את מלוא התמורה לנותן השירותים בעד כל שירותיו על  .ב

פי הסכם זה, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין השירותים. כן לא יהיה זכאי 

 .השירותים להחזר הוצאות כלשהןנותן 

ודש את לכל ח 12או למי שימונה על ידיו, לצורך עניין זה עד  לממונהיגיש נותן השירותים  .ג

, כשהוא כולל רק את השירותים אותם סיפק לחברה וללא החשבון עבור החודש השוטף

יבות נותן השירותים אותם סיפק לעובדים ו/או לפורשים. מובהר כי אין בכך כדי לפגוע בהתחי

השירותים לספק לחברה דיווח מלא כשהוא כולל פירוט בדבר השירותים שסיפק לעובדים ו/או 

 לפורשים.

לחשבון יצורף דו"ח מפורט בדבר השירותים שסופקו והמהווים את הבסיס לתמורה ובכלל זה  .ד

את מועדי השירותים שסיפק, מספר השעות בכל מועד, מהות המפגשים שהתקיימו והגורמים 

 יתם נפגש.א

 לנותן השירותיםמיום שהוגש החשבון, ויודיע  ימי עבודה 2הממונה יבדוק את החשבון בתוך  .ה

 ממועד אישור החשבונית.  20בתנאי שוטף +מהו הסכום המאושר לתשלום. התמורה תשולם 

יעביר לחברה מראש אישורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור בדבר שיעור  נותן השירותים .ו

ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אחר הנדרש על ידי רשויות המס. בהיעדר אישורים כאמור לא 

 .לנותן השירותיםיבוצע כל תשלום ולא יחשב הדבר כפיגור בתשלום התמורה 

שיספק לעובדי החברה ולפורשים תשולם ידוע לנותן השירותים כי התמורה עבור הייעוץ  .ז

 ישירות על ידם והוא לא יוכל להעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה לעניין זה.

 

 תקופת ההתקשרות  . 5

 ממועד החתימה על הסכם זה.למשך שנה תקופת ההתקשרות הינה  .א

חודשים כל  11תקופות נוספות בנות  ארבעהחברה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב .ב

 יום. 15אחת וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת בת 

 יחולו הוראות הסכם זה על נספחיו. ,על תקופות ההתקשרות הנוספות, ככל שיהיו .ג

למרות האמור לעיל, החברה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה המוחלט וללא צורך בנימוק ו/או  .ד

השירותים לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב בת הסבר להפסיק את שירותי נותן 

 ימים חתומה על ידי הממונה ובה הוראה להפסיק השירות. 15

ניתנה הודעה כאמור ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בהודעה ולנותן  .ה

עבור  השירותים לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא למעט התשלום המוסכם

השירותים שבוצעו בפועל במשך הזמן שעד תום התקופה שבהודעה ובכפוף למידת אישורם על 

 ידי הממונה.
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 .  העדר יחסי עובד מעביד6

עצמאי ובלתי תלוי וכי  באופןנותן השירותים מצהיר בזאת כי בהתקשרו עם החברה הוא פועל  .א

נותן השירותים ו/או מי מעובדיו.  אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין החברה לבין

נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי וכן לא 

 יהיה זכאי לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה בהסכם זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות נותן השירותים, הרי שאם מכל סיבה שהיא  .ב

ית צהחודשי על מח השכרמזמין, יעמוד -יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן

 החודשים בהם סיפק השירותים.  3 –מהתמורה לה היה זכאי ב 

עבור עצמו ועבור מי מטעמו את  מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב נותן השירותים לשלם .ג

תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי וכל מס או תשלום אחר המחויב עפ"י כל דין. אם החברה 

תידרש לשלם סכום כלשהו שמקורו בטענת יחסי עובד מעביד מתחייב נותן השירותים לשפותה 

 .מיד עם דרישתה בגין כל סכום כאמור

רם לו או למי מעובדיו בעת מתן שירות לחברה, נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק שיג .ד

 ולצורך כך הוא מתחייב לשפות החברה אם תיתבע על ידי עובד כאמור.

 

 אין להעביר את ההסכם  .7

נותן השירותים לא יסב את ההסכם או חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או  

 בכתב ומראש.לכך לאחר כל זכות או  חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הממונה  ימסור

 

  זכויות יוצרים, החזרת מסמכים לחברה וסודיות.  8

יחזיר לחברה את כל או בכל עת שיתבקש לעשות כן עם סיום שירותי נותן השירותים  .א

מסודרים המסמכים אשר קיבל ממנה במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, 

 וממויינים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.

יובהר ויודגש בזאת כי מסמכים כלשהם שהעביר נותן השירותים בקשר עם השירותים נשוא  .ב

 .חוזה זה יהיו שייכים לחברה

נותן השירותים לא יהיה רשאי, ללא הסכמת המזמינה מראש ובכתב, להכין עותקים ו/או  .ג

ביודעין לאחרים להכין עותקים ו/או לעשות על שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך ו/או להרשות 

מידע ו/או נתונים ו/או כל תוצר אחר של שירותי הייעוץ אלא במסגרת ולצורך מתן שירותי 

 הייעוץ.

 בסעיף זה "מסמכים" משמעותם גם תוכנה ו/או חומרה. .ד

יות נותן השירותים מתחייב בזה, שלא מבלי לפגוע בהתחייבות נותן השירותים לשמור על סוד .ה

להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו, תוך כדי מתן השירותים עבור החברה ו/או כתוצר 

עבודתו על פי הסכם זה, לכל גורם, לרבות לגורמים הקשורים לחברה ואף לא להפיצם ליועצים 

 נחיותיה.אחרים של החברה, אלא באמצעות הממונה ו/או מי מטעמה או על פי ה

נותן השירותים ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת להשתמש במידע כאמור אך ורק לצורכי  .ו

 ולמטרות הסכם זה. 
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נותן השירותים ו/או מי מטעמו מבלי לפגוע בהתחיבות נותן השירותים להימנע מניגוד עניינים,  .ז

מתחייבים בזאת להודיע לממונה על כל ניגוד ענינים בינם ו/או מי מטעמם ובין ענין הקשור 

 זה.  הנגלה להם במהלך ביצועו של הסכםולחברה 

 הסכם י"עפ השירות למתן הקשור בכל יוצרים זכויות אין השירותים לנותן כי מובהר בזאת .ח

נותן  ידי על יוכן אשר חומר בכל ,היוצרים זכויות לרבות ת,ויוהזכ כל כי בזאת מוסכם .זה

 יםשייכ יהיו  ,זה הסכם לפי השירותים במסגרת מתן בעקיפין( או/ו השירותים )במישרין

 תוך ,לנכון שתימצא כל  שימוש כאמור חומר בכל לעשות רשאית והיא תהיה.בלבד לחברה

 או עריכה השלמותת, תוספו והכנסת םשינויי ביצוע לרבות ה,ולאחרי השירות תקופת כדי

 הסכם על  השירות נותן חתימת .תמורה ללא או בתמורה העברתו לאחר, וא פרסומו ,מחדש

 נותן .שירותים נותן ידי על שיוכן שתעשה החברה בחומר שימוש לכל אישור מהווה זה

כל  )כולל זה הסכם במסגרתידו  על שיוכן החומר כל למתנ"סים את לידי החב' ימסור השירות

 שימוש בכל לעשות כל רשאי יהא לא השירות נותן השירות(.  לצורך מתן  הנדרש אחר תיעוד

לתנאי  ובהתאם ומראש בכתבהחברה לכך  הסכמת אם קיבל את אלא, כאמור חומר

   .ההסכמה

 

 קיזוז .9

להסכם מוסכם ומוצהר בזאת, כי כל סכום ו/או פיצוי שיגיע לחברה מנותן השירותים בהתאם   

זה או מכל  מקור שהוא או שכל סכום שעל החברה יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' 

כלשהו בגין  מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מועסקיו, תהא החברה רשאית לקזז מכל 

 תשלום ו/או שכר שיגיע לנותן השירותים עפ"י הסכם זה.

 

 ביטול ההסכם על ידי החברה .10

החברה רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת בנוסף לאמור בסעיף  .א

דלעיל ומבלי לגרוע מסמכויותיו של הממונה לפי ההסכם ו/או סעיף משנה ב. שלהלן,  )ד(5

 ואלה מקרים:

נותן השירותים ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם  (1

לאחר שקיבלו התראה על כך מאת הממונה, תוך הזמן  זה, ולא תיקנו את הפרה,

 שננקב בהתראה.

הממונה היתרה בהמועמד ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם  (1

או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והם לא נקטו מיד עם קבלת התראה זו צעדים 

 נאותים לשיפור מתן שירותיהם לשביעות רצונו של הממונה.

 במקרה של פגיעה בריאותית שתמנע מנותן השירותים לתפקד כנדרש. (3

בוטל ההסכם כאמור בס"ק א שלעיל תשלם החברה לנותן השירותים, בעד אותו חלק  .ב

משירותי נותן השירותים שבוצעו על ידו במלואם עד לביטול ההסכם ואין צורך במתן 

 עה מוקדמת לביטול.או בתשלום עבור תקופת הוד 1ההודעה המוקדמת הנקובה בסעיף 
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 ,שהיא סיבה מכל יסתיים או יבוטל זה שהסכם מקרה בכל ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .ג

 לצורך ולהשתמש אחר גוף או/ו לאדם השירות ביצוע את להעביר תהא החברה רשאית

 השירותים נותן ידי על שהוכנו בזה וכיוצא המלצות ,הצעות במסמכים לרבות  זה

 .השירותים לנותן שהוא כל פיצוי או תמורה ,תשלום ללאזאת  כל ,זה הסכם במסגרת

 פיצויים בגין נזקים. 11

דלעיל, אם הפרו נותן  )ד(5מבלי לפגוע בזכויות החברה לבטל הסכם זה כאמור בסעיף   .א

השירותים ו/או מי מטעמו אחת או יותר מהתחייבויותיהם הכלולות בהסכם זה יהיה חייב 

נותן השירותים לשלם לחברה פיצויים בעד נזקים או הפסדים שנגרמו לחברה כתוצאה 

מההפרה כאמור, ובנוסף ומבלי לפגוע באמור, תהא החברה זכאית לקבל נגד נותן 

 .משפטי אחר, לרבות צו מניעה, וצו ביניים השירותים כל סעד

מובהר בזאת כי אם יתברר כי נותן השירותים העסיק יועץ שלא על פי הוראות הסכם זה  .ב

לכל שבוע בו יתברר כי ₪  1000על נספחיו תהא זכאית החברה לפיצוי מוסכם בשיעור של 

 נותן השירותים נהג כאמור. 

בהתאם ללוח הזמנים הקבוע במפרט תהא  מובהר, כי בגין כל עיכוב במתן השירותים .ג

 לכל יום איחור.₪  150זכאית החברה לפיצוי מוסכם בשיעור 

 

 ביטול ההסכם בנסיבות מיוחדות .12

אם לא יוכל נותן השירותים לבצע או להמשיך בביצוע של השירותים מחמת צו פירוק ו/או 

ו/או הליכים פליליים כלשהם יופסק ההסכם והחברה תשלם לנותן השירותים, את  "רשהליכי פ

השכר תמורת השירותים החלקיים שביצע בשיעור שייקבע על ידי הממונה בהתאם להוראות 

 לעיל. 1סעיף 

 

 וביטוח אחריות .2

מי  א/ו לנותן השירות שייגרם נזק לכל כלשהי חבות או/ו באחריות תישא לא רההחב   .א

עקב מתן  או/ו כדי תוך  שלישי צד לכל או/ו מטעמה למי או/לחב' למתנ"סים ו ,מטעמו

שא באחריות לכל פגיעה או נזק אשר יגרמו יהשירותים ע"י נותן השירותים. נותן השירותים י

לצדדים שלישיים תוך כדי ו/או  כתוצאה ו/או לעובדיה ו/או  לו לעובדיו לחברה למתנ"סים 

 ממתן השירותים על ידו.    

 פי האמור כל אחריותו לכיסוי הנדרשים הביטוחים כל את חשבונו על יעשה השירות נותן   .ב

 אין ואולם ,שלישי צד ביטוח, מעבידים חבות ביטוח, מקצועית אחריות ביטוח לרבות ,לעיל

 מאחריותו  לגרוע כדיאין  ,בחלקם או בשלמותם ,ידו על הביטוחים או באי עשיית/ו בעשיית

בהסכם.   לאמור החברה מעבר על כלשהי חבות ליצור או/ו להוסיף או/זה ו הסכם פי על

נותן השירותים ימציא עם חתימת ההסכם אשור ביטוח עפ"י נוסח מצ"ב וידאג לחדשו בכל 

 עת טרם פקיעת תוקפו.

אחריותו של נותן  מ אם או בחלקם אין בהם כדי לגרוע ביצוע או אי ביצוע של הביטוחים במלו   .ג

 השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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 ויתור על זכויות מצד נותן השירותים  .14

השתמשה החברה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה  .א

בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, 

 לא תהא לנותן השירותים עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגלל ביטול ההסכם. 

זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד  הופסק ביצועו כאמור לא יהיה נותן השירותים .ב

נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד לתאריך הביטול, ההפסקה או 

הסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים שבוצעו על ידיו עד לתאריך הביטול או 

וראות ההפסקה, הכל לפי המקרה, וזאת בשיעור שייקבע על ידי הממונה ובהתאם לה

 להסכם. 1סעיף 

מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה תהיה רשאית החברה, בכל אחד  .ג

מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר 

ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נותן השירותים ועצם חתימתו של נותן 

 את הסכמתו לכך.השירותים על הסכם זה מאשר 

לנותן השירותים לא תהא כל זכות עיכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר  .ד

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7השייך לחברה והוא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך 

 

 שונות  .15

א.  הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנמסרו ו/או נעשו בכתב או 

 ה על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם מצוינים פ בעל  

 בהסכם, הינם בטלים ומשוללי נפקות כל מין וסוג.     

 במחוז תל אביבב.  הסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים 

 לבד.ב

 

 כתובות  .16

 א.  כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם.

 מסמך או מכתב שישלח בידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום ייחשב כאילו נתקבלב. כל 

ימי עבודה מעת מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ובמסירה ידנית, מעת    3כעבור 

 מסירתו.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

                                                                                      

 _______________                                                      ___________________ 

 נותן השירותים                                   החברה  

 בדבר מורשי חתימה – אישור

ני הח"מ . . . . . . . . . . . . . עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . .  . . . . . . . א

 לכל דבר ועניין. מוסמכים לחייב את נותן השירותים בחתימתםחתמו על ההסכם  וכי הם  . . . . . 

___________________                                        ______________   

 חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח                                                                      תאריך
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 י'נספח 

 נוסח כתב ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז

 )ערבות השתתפות(

 לכבוד
 החברה למתנ"סים,

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(
 , לוד4רח' המלאכה 

 

"( אנו המציעעל פי בקשת ____________________ת.ז. /ח.פ. ___________________  )להלן: " .1

להלן: ₪( )במילים: חמשת אלפים ש"ח ₪   5,000ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

להלן, שתדרשו מאת   2ר יהיה צמוד, בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף , אשהסכום הבסיסי"("

פנסיוני לחברה ייעוץ לקבלת הצעות למתן שירותי  7/1012המציע בקשר עם השתתפותו במכרז מספר מס' 

 .ולעובדיה

לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה  1הסכום הבסיסי, האמור בסעיף  .2

)להלן:  1012 אוקטוברחודש ב -15ב  שיפורסםהמרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד 

 .המדד הבסיסי"("

יהיה  המדד החדש"(אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: " .3

מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי גבוה 

 "(.סכום הערבותוהמדד החדש (להלן: "

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,  .4

יח את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכ הראשונה

לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל  .5

 הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.   אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   .6

כל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  13.3.17ף ערבותנו זה יהיה עד ליום תוק .7

יום נוספים על  20אם נתבקשה הארכתה למשך עד  לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא

 ידכם לפני מועד פקיעתה.

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

החזרת כתב ערבות זה לסניף הבנק על ידי המבקש, לא תביא לביטול הערבות אלא לאחר קבלת אישור  .9

 ה.בכתב חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או חשב החבר

 בכבוד רב,         

 בנק _____________        
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 יאנספח 

 התחייבויותיו של הזוכה על פי הסכםביצוע נוסח ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת 

 )ערבות ביצוע(

 לכבוד
 החברה למתנ"סים,

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(
 , לוד4רח' המלאכה 

 

 ההסכםהנדון: ערבות בנקאית אוטונומית לקיום 

 להלן:" נותן השירותים"(על פי בקשת__________________  ת.ז./ח.פ. ______________)  .1

 - לתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלןכלפי החברה למתנ"סים מרכזים קהיהתחייבויותיו ולהבטחת 

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל מתן שירותי ייעוץ פנסיוני (. עפ"י ההסכם בדבר "החברה"

ש"ח( בלבד. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים  אלפים עשרתש"ח )במילים:  10,000סכום עד לסך של 

 )להלן: "סכום הערבות"(.לצרכן כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום ............ )יום חתימת החוזה( 

 

מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  מי עסקיםי 7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך   .2

חתומה ע"י מנכ"ל החברה ו/או סמנכ"ל הכספים של החברה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם 

כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת 

גנה כלשהי שיכולה לעמוד לנון השירותים בקשר לחיוב נותן השירותים ומבלי שנטען כלפיכן טענת ה

 כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל  .3

 אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

 בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ו .4

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום _____________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  .5

מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ניתנה הודעה בדבר הארכת 

 תוקף ההסכם.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

כתב ערבות זה לסניף הבנק על ידי המבקש לא תביא לביטול הערבות, אלא לאחר קבלת אישור  החזרת .7
 בכתב חתום על ידי סמנכ"ל הכספים של החברה או חשב החברה.

 

 בכבוד רב,        

 

  בנק ___________________
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 ביטוח – יב'נספח 

 
 אישור ביטוח למעניק שירות מקצועי )יועץ(הנדון:   

 המבוטח ______________________________)להלן: "המבוטח הראשי"(שם 

פוליסה מס' _____________________ אחריות מקצועית, תיאור העיסוק 

___________________ 

 אחריות כלפי צד ג' פוליסה מס' ______________________

 חבות מעבידים. פוליסה מס' ______________________

מיום _________________ עד ________________)להלן:" תקופת תוקף הפוליסות 

 הביטוח"(

 אנו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים שלהלן:

ביטוח אחריות מקצועית בגין ו/או עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או עובדיו  .1

₪  מליון 1 ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך

לארוע ולתקופת ביטוח שנתית. בפוליסה אין הגבלה בדבר אבדן מסמכים, עיכוב, אובדן 

 השימוש, אי יושר עובדים

 חודשים לפחות. 2בפוליסה תכלול תקופת דיווח מאוחרת של 

ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח את חבותו של המבוטח, עובדיו וכל הבאים מטעמו בגבול  .1

 לתקופת ביטוח שנתית.₪ ון מלי 1אחריות של 

הביטוחים כאמור אינם כפופים למגבלה בדבר חבות עקב אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה  .3

בעלי חיים, הרעלה, וכל דבר מזיק במזון או משקה וכן תביעת תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 לאומי.

לנפגע, לאירוע ולתקופת הביטוח המבטח את ₪ , מיליון  1ביטוח אחריות מעבידים ע"ס בסך  .1

חבות המבוטח על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים כלפי כל 

המועסקים במתן השרות, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודה בגובה, עומק, שעות 

טוח מורחב לשפות את "המזמין" היה ונטען לעניין קרות העסקה, עבודת נוער כחוק, הבי

 תאונת עבודה כל שהיא כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מהמועסקים במתן השרות.

ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' כוללים את "המזמין" כמבוטחים נוספים  בפוליסות בגין  .5

 יף אחריות צולבת.אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי, וזאת בכפוף לסע

בכל הביטוחים כאמור תחול השתתפות עצמית על המבוטח הראשי. הביטוחים הנ"ל קודמים  .2

 לכל ביטוח אחר הנערך ע"י המזמינים, ונכלל בם סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין.

יום מראש  30הביטוחים כאמור לא יצומצמו או יבוטלו ללא מתן הודעה בדואר רשום לפחות  .7

די החברה למתנ"סים, הביטוחים הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא לי

 שונו  במפורש באישור זה.

___________                                                ___________________  
  מתחתימת המבטח  + חות                                                    תאריך   

 


