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  1מסמך 

 
 השקעות יניהול תיקמתן שירותי ל 11/21מכרז מס' 

 
 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 

 תנאים כלליים ותיאור השירותים הנדרשים

"( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי המועצה)להלן: "וגופי הסמך מטעמה המועצה האזורית תמר  .1

על ידי חברות העוסקות בניהול תיקי השקעות  ,םאו חלק ם, כולהמועצה שלשקעות הה ייהול תיקנ

על השירותים להינתן בהתאם לתנאי מכרז זה  ."(השירותים)להלן: "ולהן הרישיון המתאים לכך 

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ ( ובהתאם להוראות כל דין, לרבות 4מסמך והחוזה המצורף לו )

על תקנותיו "( החוק)להלן: " 1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה

להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות בעניין "כללים  2/2020 חוזר מנכ"ל משרד הפנים  הוראותו

 .לפיתוח ועודפים זמניים אחרים"

, כאחוז משווי התיקים שינוהלו החודשי המוצע על ידו מחירבמסגרת הצעתו את העל המציע להציע  .2

. כמו כן, על המציע לציין את העובד בעבור מתן השירותים למועצה ,(, ככל שיחולמע"מ כולל) על ידו

 "(. המוצע התיקים מנהלבמתן השירותים נשוא מכרז למועצה )להלן: "מטעמו אשר יעסוק 

( שתקבלנה ההצעות על 60%( והאיכות )40%ההצעות תדורגנה בהתאם לשקלול בין ציוני המחיר ) .3

 בהתאם( הזוכים")להלן: "מספר זוכים  פי הוראות המכרז. בסיום הליכי המכרז תבחר המועצה 

 "(. ים/הזוכהשיקול דעתה(, אשר יתנו למועצה את השירותים נשוא המכרז )להלן: "

חודשים, בסיום תקופה זו, ההסכם  12תקופת ההתקשרות הבסיסית עם הזוכים שיזכו במכרז הינה  .4

 חודשים בכל פעם. 12תקופות נוספות, של  4יתחדש מאליו משנה לשנה לעוד 

 מסמכי המכרז

 

 "(:מסמכי המכרזלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " מסמכי המכרז המפורטים .5

 ברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעותד -מסמך זה  - 1מסמך 

 , על נספחיה:הצהרת המציע -2מסמך 

 טופס פתיחת ספק –נספח א'   

 הצהרת רו"ח – 'ב נספח  

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות קיום( -3מסמך 

 חוזה התקשרות בין הזוכה לבין המועצה  - 4מסמך 

 להלן הנספחים לחוזה:  

  נספח ביטוח –נספח א' 

 הצהרת שמירה על סודיות –' בנספח 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע המכרז -נספח ג'

  תצהיר בדבר קיום דיני העבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים - 5מסמך 

 הצהרה בדבר העדר הרשעה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי - 6מסמך 

 הכספית ההצעה - 7 מסמך
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 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

 

שלא יוחזרו בכל מקרה, במחלקת הגבייה  שבבניין ₪,  500את חוברת המכרז ניתן לרכוש תמורת  .6

, או באמצעות העברה בנקאית של 09:00-15:00ה' בין השעות  -המועצה שבנווה זוהר, בימים א' 

והרוכש יקבל את מסמכי המכרז  08-6688855/6הסכום הנ"ל. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 

. בנוסף ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' PDFבפורמט במייל 

ולעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת  09:00-15:30עד ה' בין השעות 

 tamar.org.il-www.ma 

 תנאי סף  

 : בתנאי הסף המצטברים הבאיםד במועד הגשת הצעתו למכרז ע העומרשאי לגשת למכרז מצי .7

 המציע הנו "בעל רישיון" )כהגדרתו בחוק( בתוקף מאת הרשות לניירות ערך;  .7.1

לקוחות לפחות בכל שנה, וזאת במהלך  100המציע בעל ניסיון בניהול תיקי השקעות עבור  .7.2

 (.2019-2021השנים הקלנדריות שקדמו להגשת ההצעה ) 3

רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות ו/או  3המציע בעל ניסיון בניהול תיקי השקעות עבור  .7.3

₪ מיליון  100תאגידי מים וביוב לפחות, אשר שווי תיקי ההשקעות המנוהלים עבורם הינו 

 –לפחות, וזאת במהלך השנתיים שקדמו להגשת ההצעה, דהיינו בין השנים  במצטבר

 .2021יולי -2019אוגוסט 

 1.5במועד הגשת הצעתו למכרז, המציע מנהל תיקי השקעות אשר שווים המצטבר הינו  .7.4

 לקוחות לפחות; 100לפחות, עבור ₪ מיליארד 

 ברשות המציע מחלקת דירוג אג"ח; .7.5

 המציע הינו חברה הרשומה כדין ברשם החברות במדינת ישראל; .7.6

ק עסקאות גופים המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חו .7.7

 ;1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  ציבוריים )אכיפת

המציע הינו עוסק מורשה לענייני מע"מ או מוסד כספי, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף,  .7.8

 "(;חוק המע"מ)להלן: " 1975-תשל"ו

דים זרים המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עוב .7.9

, ולפי חוזר 1976 –ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

. היעדר הרשעה כאמור גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו 2/2011מנכ"ל משרד הפנים 

 הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה בתאגיד;

ה שנושאה פיסקאלי המציע נעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעביר .7.10

 למציע וגם לבעלי השליטה ולמנהלים הבכירים;

http://www.ma-tamar.org.il/
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המציע או בעלי השליטה ו/או המנהלים בו )במקרה של תאגיד( אינם נמצאים במצב של  .7.11

 ניגוד עניינים עם המועצה בכל הקשור לשירותים נשוא מכרז זה; 

 המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרז; .7.12

 יע רכש את מסמכי המכרז; המצ .7.13

למציע כל רישיון ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירות ו/או לצורך  .7.14

 מילוי התחייבויות נותן השירות על פי תנאי החוזה.

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

אוטונומית להבטחת קיום הצעתו למכרז, על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית,  .8

₪  15,000למסמכי המכרז, בסך של  3מסמך ובלתי מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

אולם המועצה תהא רשאית  ,03.01.2022 עד"(. ערבות הקיום תהיה בתוקף ערבות הקיום)להלן: "

 להורות למציע להאריך את תוקפה בחודש נוסף, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.

להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה תואמת לנוסח המצורף למסמכי על המציע  .9

המכרז, וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי מעלה או כלפי 

מטה(. אי צירוף ערבות כלל או אי צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה 

 על הסף.

רשאית לחלט את הערבות במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המועצה תהא  .10

 המכרז ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר  .11

יום ממועד ההודעה על הזכייה על ההסכם ו/או לא  14נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך 

 צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות הקיום  .12

ההסכם וצירוף כל הטפסים והמסמכים למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על 

 .הנדרשים

 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם,  .13

 לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

או אם ימצא המציע סתירות ו/או בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/ .14

שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על 

נציג )להלן: ", לגברת יערית הרושבלבד, את שאלותיו   WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט 

               01.09.2021מיום וזאת עד לא יאוחר  ,r.co.ilatam-michrazim@ma"(, בדואר אלקטרוני המועצה

 .16:00 בשעה
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באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .15

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה  08-6688812אלקטרוני, בטלפון:

 כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. 

 אופן הגשת ההצעות

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   .16

, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה במעטפה סגורה הצעתו ולהגיש

, חתומים על ידו 4כמסמך  כאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצ"בזוהר, 

, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו בתחתית כל עמוד

כל מסמכי ההצעה )למעט ההצעה הכספית( יוגשו בשני אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. 

צעה הכספית לא יש להקפיד כי הההעתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. 

לחוברת המכרז,  .תוגש על גבי המדיה הדיגיטלית יחד עם ההצעה, אלא במעטפה סגורה נפרדת

לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים, אשר יתייחסו לשנת המס  17כשהיא חתומה כאמור בסעיף 

 הנוכחית:

 ;ואומתה על ידי עו"ד נחתמה על ידי המציעשלאחר  2מסמך המציע המצ"ב כ הרתהצ .16.1

אישור מטעם עו"ד כי  וכןהעתק רישיון מאת הרשות לניירות ערך, בהתאם להוראות החוק  .16.2

 ;הרישיון בתוקף או צילום מסך מאתר הרשות לניירות ערך עם אסמכתא כי הרשיון בתוקף

 למסמכי 2 מסמךלהצהרת המציע ) 'ב נספחכ"ב המצ בנוסח, ח הצהרה חתומה על ידי רו" .16.3

 ;(המכרז

תעודת רישום של התאגיד, תדפיס עדכני ומלא מרשם  -במידה והמציע הוא תאגיד  .16.4

 החברות;

אישור חתום על ידי עורך דין, בדבר זכויות החתימה ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע  .16.5

 על הצעה זו;

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  .16.6

 ;1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ועסקאות גופים 

היות המציע  לעאו אישור   1975  –אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .16.7

 ;, כמשמעותו בחוק המע"מכספי מוסד

בנוסח המצ"ב  הצהרה בדבר העדר הרשעה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי .16.8

 חתומה ומאומתת על ידי עו"ד/רו"ח כנדרש;, כשהיא 6מסמך כ

 תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(; .16.9

לחוזה(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע  נספח א'טופס האישור על קיום ביטוחים ) .16.10

לחתום על טופס זה לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו. מובהר, כי בשלב הגשת 

אין צורך להחתים את חברת הביטוח על טופס האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה ההצעה 

 . חתום יםחתידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז )הזוכה יידרש להמציא אישור ביטו
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תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  .16.11

מסמך בנוסח המצ"ב כ 1976-גופים ציבוריים, תשל"וקיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות 

 ;למסמכי המכרז 5

ובתוקף עד ₪  15,000למסמכי המכרז, בגובה  3מסמך ערבות קיום בנוסח המצורף כ .16.12

03.01.2022  ; 

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה  .16.13

 בין המציעים השונים.

 מנהל התיקים המוצע;קורות חיים של  .16.14

למסמכי המכרז( את הצעתו לדמי ניהול  7ההצעה הכספית )מסמך  על המציע למלא במסמך .17

 חודשיים של תיקי ההשקעות של המועצה )כאחוז מגודל התיקים שיועברו לניהולו(. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,  .18

מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא לדרוש 

אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא 

 אליה. בדין ודברים עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה 

בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום  .19

באיזה מתנאי או מסמכי המכרז, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם 

 לעיל.  14מראש, כאמור בסעיף 

מסמכי המכרז, לרבות בתנאי החוזה המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות ב .20

ו/או בנספחיו, ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול 

הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או 

כאמור, הכל על פי שיקול הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת 

 דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

יובהר כי השירותים יינתנו לכלל גופי הסמך של המועצה ככל ויידרשו זאת, וביחס לכל גוף וגוף  .21

 ייחתם הסכם נפרד.

. הצעה שלא תמצא בתיבת 0012:עה ד השע 03.10.2021 המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .22

אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט  המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון.

תיבת המכרזים  הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.

 03.10.2021תיפתח ביום 

מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל  .23

 שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 איכות. 60%מחיר,  40%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .24

 עה שלבים, כדלקמן:בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארב .25



- 7 - 

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;  שלב א':

 חישוב ציוני האיכות;  שלב ב':

 חישוב ציוני המחיר; שלב ג':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  שלב ד':

 

 בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .26

המועצה, גזבר המועצה, מנהלת  את מנכ"לית איכות שתמנהההצעות למכרז תובאנה בפני ועדת 

, וזו תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי מחלקת רכש והתקשרויות והיועץ המקצועי של המועצה

הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור 

כרז )לאחר בחירת לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך בסיום המ

 יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.  .הזוכה(

, לצורך קביעת ציון האיכות של מציעים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הסף יזומנו לראיונות

 ההצעה.

  חישוב ציוני האיכות –שלב ב'  .27

בל כסכום הנקודות שתקבל ההצעה כמפורט מהציון הכולל, והוא יתק 60%ציון האיכות מהווה 

 :להלן

 מס' נקודות מירבי קריטריון 

 ₪היקף תיקי השקעות של תאגידים המנוהלים על ידי המציע במיליוני  .1

 .במועד הגשת הצעתו למכרז

 5 -ב ההצעהיזכה את  מעבר לתנאי הסף ומעלה₪ היקף של מיליארד 

)שבר של  ההצעה בניקוד יחסיהיקף כספי נמוך יותר יזכה את נקודות. 

 נקודה יעוגל כלפי מעלה לנקודה שלמה(. 

5 

ת ממוצעת בתיקים המנוהלים על פי חוזר מנכ"ל משרד ומצטבר ותתשוא .2

 .2008ביוני  23כ' בסיוון התשס",  4/2008 הפנים

מנכ"ל שנוהלו לאורך עבור תיקי חוזר  31.12.19  – 1.1.17תאריכים בין ה

 .כל תקופה זו 

 נק' 30 –המציע שלו התשואה המצטברת הגבוהה ביותר 

 נק' 25 -המציע הבא אחריו

 נק' 20 -המציע הבא אחריו

 נק' 15 -המציע הבא אחריו

 נק' 10 -המציע הבא אחריו

 נק' 5 -המציע הבא אחריו

 נק' 0-יתר המציעים 

30 

מספר הרשויות המקומיות ו/או התאגידים העירוניים ו/או תאגידי  .3

במהלך השנתיים המים והביוב שהמציע ניהל עבורם תיקי השקעות 

  .(2020-2021)בין השנים  שקדמו להגשת ההצעה

5 



- 8 - 

 3 -מעבר לכל רשות מקומית / תאגיד עירוני / תאגיד מים וביוב בגין 

 5ת, עד למקסימום של נקודו 1, תקבל ההצעה  שנדרשו בתנאי הסף

 נקודות.

מספר תאגידים שהמציע ניהל / מנהל עבורם תיק השקעות בהיקף של  .4

 (.2018-2021ומעלה בשלוש השנים האחרונות )בין השנים ₪ יליון מ 50

 5כל תאגיד כאמור יזכה את ההצעה בנקודה אחת, עד למקסימום של 

 תאגידים או יותר. 10נקודות בגין 

5 

 .תיקים בניהולהמציע  אצל הראשישל מנהל ההשקעות  הותק . 5

 

מנהל במסגרת סעיף זה יינתן ניקוד בהתאם למספר השנים שבהם מחזיק 

שנות )להלן: " תיקים לניהול ברישיוןהמציע  אצל הראשיההשקעות 

 "(:ותק

 נקודות(; 0ההצעה לא תקבל נקודות כלל ) –שנות ותק  10עד  

נקודות בגין כל שנה עד  1ההצעה תקבל   –שנות ותק ומעלה  11בגין  

 ותק ומעלה(.  שנות 20 נקודות )בגין  5למקסימום של 

  

5 

מספר העובדים בעלי רישיון ניהול תיקים המועסקים על ידי המציע  .6

 .ההשקעות"("מנהלי  )להלן:

השקעות המועסק על ידי המציע במועד הגשת הצעתו למכרז  בגין כל מנהל

מנהלי  5נקודות בגין  5תקבל ההצעה נקודה אחת, עד למקסימום של 

 השקעות או יותר.

5 

 .תיקים בניהול המוצעהניסיון של מנהל ההשקעות  שנות .6

מנהל במסגרת סעיף זה יינתן ניקוד בהתאם למספר השנים שבהם מחזיק 

 "(:שנות ותק)להלן: " תיקים לניהול ברישיון המוצעההשקעות 

 נקודות(;  0ההצעה לא תקבל נקודות כלל ) –שנות ותק  5עד 

נקודות )בגין כל שנה עד  1תקבל  ההצעה  –שנות ותק ומעלה  6בגין 

 נקודות( . 5למקסימום של 

5 

 המציע מעסיק מבקר פנים בהיקף של משרה מלאה. .7

בהיקף של משרה מלאה תקבל הצעתו  במידה והמציע מעסיק מבקר פנים

נקודות. הצעה של מציע שאינו עומד בתנאי זה לא תזכה בניקוד עבור  5

 קריטריון זה.

5 

 ראיון אישי עם מנהל התיקים המוצע על ידי המציע. .8

המוצע והתרשמות המועצה,  התיקיםיתבסס על ראיון עם מנהל  הניקוד

אמינותו ויכולתו של מנהל בין היתר, מניסיונו הקודם, מקצועיותו, 

 רצון לשביעותאת תיק ההשקעות שיועבר לטיפולו  לנהלהמוצע  התיקים

  .המועצה

30 
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 המלצות של לקוחות המציע. .9

משתי  המלצות שיצרף המציע וכן  הניקוד יתבסס על התרשמות המועצה

של ואמינותו  , מקצועיותוניסיונולעניין , בין היתר, מאיכות ההמלצות

לצורך קביעת ציון האיכות בקריטריון זה, תשוחח המועצה עם  .המציע

 שני ממליצים לפחות  שהמלצותיהם צורפו להצעת המציע.

5 

 100 סה"כ  

 חישוב ציוני המחיר –' גשלב 

ייעשה באמצעות חילוק המחיר של ההצעה הזולה ביותר במחיר חישוב ציוני המחיר של ההצעות 

 : , בהתאם לנוסחה שלהלן100 –ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה המתקבלת ב 

 ביותר הזולה מחיר ההצעה     X   100= ציון מחיר 

 הנבחנתמחיר ההצעה                                      

 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ד'  .28

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל,  .28.1

 כדלקמן: 

 ציון האיכות X 60%ציון המחיר  +     X 40%  =  הציון הכולל

                                                                          100 

 

על אף האמור בכל מקום אחר בהוראות המכרז, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה  .29

שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/או 

ם או לבטל את המכרז בכל עת )לרבות לאחר הבחירה בזוכה(, לבקש הבהרות שונות ממציעים )כול

חלקם( בין בכתב ובין בעל פה, לשנות את תנאיו ואת תכולתו ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול 

דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי 

לם או מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, כו

 מציעים בו זמנית.  מספרחלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם 

כל אחד מהזוכים, . ותיהםעל קבלת הצע יםבמכרז ותודיע לזוכ וזכיאשר  ותהמועצה תקבע את ההצע .30

החוזה. יום מיום היוודע לו דבר זכייתו, ימציא למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע  14בתוך 

לחוזה,  נספח א'בכלל זה, ימציא הזוכה למועצה את טופס האישור על קיום ביטוחים, המצורף כ

  חתום על ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה.

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם הזוכה, מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית, בין  .31

אש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד . המציע מוותר מר, לחלט את ערבות הקיום של המציעהיתר

 המועצה בעניין זה.  

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .32

החוזה על ידי המועצה, לפי המוקדם. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד שלושה 
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מועצה כאמור, ידאגו המציעים להאריך את חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים. הודיעה ה

תוקף ערבות הקיום שלהם בהתאם ולהמציא ערבות קיום עדכנית למועצה. אם למרות האמור לעיל 

יחזור בו המציע מהצעתו, או לא יאריך את ערבות הקיום שלו על פי דרישת המועצה כמפורט לעיל, 

 סגרת ההצעה, כפיצוי מוסכם.      תהא המועצה רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום שנמסרה במ

 בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה, תינתן עדיפות לאמור במסמך זה. .33
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 2מסמך 

    11/21מס' צהרת המציע להשתתפות במכרז ה
 

ניהול תיקי ההשקעות של המועצה, כולם או אנו הח"מ מציעים בזה להתקשר עם המועצה בחוזה לשירותי 

 , כדלקמן: ת, ומצהירים בזא"(השירותים)להלן: " חלקם

לחברתנו הרישיון המתאים מאת הרשות לניירות ערך, ואנו מצרפים את העתק הרישיון כאמור וכן  .1

אישור מעו"ד על היותו של הרישיון בתוקף או צילום מסך מאתר הרשות לניירות ערך המעיד על כך 

 שרישיוננו בתוקף.

השנים  3לקוחות לפחות בכל שנה, וזאת במהלך  100ול תיקי השקעות עבור אנו בעלי ניסיון בניה .2

"ח רו הצהרת מצרפים אנו, זה תנאי להוכחת(. 2018-2021הקלנדריות שקדמו להגשת הצעתנו זו )

   .להצהרתנו זוב'  נספחכ"ב המצ בנוסח

רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות ו/או תאגידי  3אנו בעלי ניסיון בניהול תיקי השקעות עבור  .3

, במצטבר לפחות₪ מיליון  100מים וביוב לפחות, אשר שווי תיקי ההשקעות המנוהלים עבורם הינם 

 הוכחתל.  2021יולי  -2019שקדמו להגשת ההצעה, דהיינו בין השנים אוגוסט  השנתייםוזאת במהלך 

   .להצהרתנו זוב'  נספחכ"ב המצ בנוסח"ח רו הצהרת מצרפים אנו, זה תנאי

לקוחות לפחות, אשר שווים  100אנו מנהלים נכון למועד הגשת הצעתנו זו תיקי השקעות של  .4

 'בנספח ) זה בעניין גם, ומצרפים להצעתנו אישור מאת רו"ח לפחות ₪ מיליארד 1.5 הינוהמצטבר 

 (.זו להצהרתנו

המפרט את מספר  ,להצהרתנו זו ב' נספחכ"ב המצ בנוסח"ח רו אישור מצרפים אנולהוכחת איכות הצעתנו, 

 3ש"ח ומעלה וזאת במהלך יליון מ 20בעלי תיק השקעות המנוהל על ידינו בהיקף כספי של שלנו לקוחות ה

 (.2018-2021השנים בין ) השנים שקדמו להגשת הצעתנו

 להוכחת איכות הצעתנו, להלן פרטי לקוחות ממליצים:  .5

שם 
 לקוחה

תקופת מתן 
  פרטי איש קשר תיאור השירותים השירותים

   

 
 :__________________שם

 :________________טלפון
 :_______________תפקיד

 דוא"ל: _______________
 

   

 
 :__________________שם

 :________________טלפון
 :_______________תפקיד

 דוא"ל: _______________
 

   

 
 :__________________שם

 :________________טלפון
 :_______________תפקיד

 דוא"ל: _______________
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ברשותנו מנגנוני פיקוח ובקרה על עובדינו, המערכות הממוחשבות שברשותנו ואופן ניהול תיקי  .6

 ו.ההשקעות המנוהלים על ידינ

 ברשותנו מחלקת דירוג אג"ח.  .7

 חברתנו רשומה כדין ברשם החברות במדינת ישראל. .8

 מזה _____ שנים. תיקים ניהול ברישיוןמחזיק מנהל התיקים הראשי בחברתנו  .9

 מזה _____ שנים. תיקים ניהול ברישיוןמחזיק  המוצע מטעמנומנהל התיקים  .10

 תיקים._______ עובדים בחברתנו מחזיקים ברישיון ניהול  .11

 חברתנו מעסיקה / לא מעסיקה מבקר פנים במשרה מלאה ]מחקו את המיותר[. .12

גופים אנו מצרפים להצעתנו אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  .13

; אישור עוסק מורשה לענייני 1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

; תצהיר בדבר קיום דיני מ"בדבר היות המציע מוסד כספי, כהגדרתו בחוק המע אסמכתאאו  מע"מ

 עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים וההנחיות להגשת הצעות,  .14

ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי , מצהירים וופרטי ו( על כל תנאי4מסמך לרבות החוזה על נספחיו )

המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאי למתן השירות, שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, 

בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על מתן השירות וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו 

ז אנו מצהירים ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. בעצם הגשת הצעתנו למכר

ומתחייבים, כי תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בעניין 

 תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.

, המועצהעל ידי  נובזה את מסמכי המכרז, לרבות החוזה, בשלמותם, כפי שהומצאו ל פיםמצר ואנ .15

 17את המסמכים על פי המפורט בסעיף  אנו מצרפיםכמו כן,  .נוכאשר כל העמודים חתומים על ידי

המכרז(, לרבות ערבות בנקאית לקיום ההצעה, בנוסח לחוברת  1מסמך הכלליים למכרז ) לתנאים

 (."ערבות הקיום" למסמכי המכרז )להלן: 3מסמך המצ"ב כ

וכוח האדם  אנו בעלי הידע הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז; בבעלותנו וברשותנו הציוד .16

כי הצעתנו התקבלה  –הנדרשים על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז; במקרה של תאגיד 

מסמך הכספית ) שנרשם על ידינו בהצעתנו סמכי היסוד של התאגיד; כי המחירבהתאם לכל דיון ולמ

שירותים כולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הכלליות, מכל סוג שהוא, הכרוכות בביצוע ה (7

ד, הפרשות סוציאליות ורווח , כולל עלויות מעביבגין עובדינו במכרז, לרבות שכר עבודה המפורטים

 . ככל שיחול ,מע"מ לרבות כל המסים החלים בגין העסקה, כגון, קבלני

בהתאם  ליתן את השירותים למועצה ולמלא אחר כל התחייבויותינו אנו מתחייביםזכה במכרז, נאם  .17

 .נומחיר שהוצע על ידיב, מועצה, לשביעות רצונה של הלרבות החוזה לתנאי המכרז
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על כך הודעה, יהיה  נויום מיום שתימסר ל 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נוהצעתו במידה, כי נוידוע ל .18

להסכם(, כשהוא נספח א' כאת טופס האישור על קיום ביטוחים )המצ"ב  למועצהלהמציא  נועלי

 לנו, ללא שינויים וללא הסתייגויות.חתום על ידי חברת הביטוח ש

שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה  למועצה, כי לנוידוע  .19

,  ואנו על פי שיקול דעתה שירותיםביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; ולפצל את ה הגבוהה

  ו/או מי מטעמה בגין כך. המועצהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  נוכי לא תהיה למצהירים, 

מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של  נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות נוהצעת .20

או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת  המועצהאו עם מציע אחר על ידי  נוחוזה עימ

פקיד נזו או לא  נחזור בנו מהצעתנושבין המועדים. אם למרות האמור, הצעות במכרז, לפי המוקדם 

רשאית לחלט את המועצה לעיל, תהא  10, כאמור בסעיף האישור החתום על קיום ביטוחיםאת 

, וכן למסור את סכום ערבות הקיום המצורפת בזה, כפיצוי מוסכם על נזקים שיגרמו לה בשל כך

 ל החלטה אחרת בעניין על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.הזכייה למציע הבא בתור או לקבל כ

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    
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 2נספח א' למסמך 

 טופס פתיחת ספק

 
 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________מיקוד __________  או 

 ________________  פקס _________________   ________________  פלאפון טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________ מספר הסניף ___________________________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

 

 

 חתימת המציע: ___________________________
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 2נספח ב' למסמך 

 
 רו"ח הצהרת
 

 

 השנים 3 במהלך וזאת, שנה בכל לפחות לקוחות 100 עבור השקעות תיקי בניהול ניסיון בעל המציע .1

 (.2018-2021)דהיינו,  ההצעה להגשת שקדמוהקלנדריות 

רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות ו/או תאגידי 3בניהול תיקי השקעות עבורהמציע בעל ניסיון  .2

לפחות, וזאת  במצטבר₪ מיליון  100 וההשקעות המנוהלים עבורם הינמים וביוב, אשר שווי תיקי 

 .2021ולי י-2019, דהיינו בין השנים אוגוסט במהלך השנתיים שקדמו להגשת ההצעה

אשר המציע נתן להם שירותי  ביובהמים והעירוניות ותאגידי החברות ה ,המקומיות הרשויות מספר .3

הנו:  2020-2021, דהיינו בין השנים ההצעה במהלך השנתיים שקדמו להגשתניהול השקעות 

._______________ 

במועד הגשת הצעתו הנו: ₪ מיליוני בעות של התאגידים המנוהלים על ידי המציע קהיקף תיקי ההש .4

 .____________ 

₪ מיליארד  1.5במועד הגשת הצעתו למכרז, המציע מנהל תיקי השקעות אשר שווים המצטבר הינו  .5

 .לקוחות לפחות 100לפחות, עבור 

מיליון  50מספר התאגידים אשר המציע ניהל / מנהל עבור כל אחד מהם תיק השקעות בהיקף של  .6

 הינו: ___________. 2018-2021השנים האחרונות, דהיינו בין בין השנים  3 -ומעלה ב₪ 

 

 

 חתימה וחותמת: _______________   _______________  שם: 

 תאריך: _______________
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  3מסמך 

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נוה 

 

 אדונים נכבדים,

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

ֹשקלים  חמישה עשר אלף לים:)ובמי₪  15,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין המדד שפורסם בגין סכום הקרןחדשים(, )להלן: "

 "(.הפרשי ההצמדהלבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן: "                     חודש 

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות 

י הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _________________ )להלן: סכום הקרן בתוספת הפרש

אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק את  /21"( בקשר עם מכרז מס' החייב"

 עילת דרישתכם או סכומה.

 

דרישתכם  אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ., ועד בכלל03.10.2021ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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  4מסמך 

 הסכם שירותים

 2021שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום ____ לחודש _________ 

 

 

   המועצה האזורית תמר בין:

 הר, ד.נ. ים המלחוה זנוו  

 "(המועצה: "להלן)  

 

 ;מצד אחד

 

 

 _________( ח.פ./ ע.מ)_______________   לבין:

 כתובת______________  

 ("נותן השירות" )להלן:

 ;שנימצד 

 

ניהול תיקי ההשקעות של המועצה, כולם לקבלת שירותי  11 /21והמועצה פרסמה מכרז מס'  הואיל

 "(;השירותים)להלן: " או חלקם

 

 השתתף במכרז שפרסמה המועצה, והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז; נותן השירותו והואיל

 

, והמועצה מעוניינת בחוזה זה יםהמפורט השירותיםאת  יתן למועצהלמעוניין  נותן השירותו והואיל

 ;המפורטים בחוזה זה השירותיםיבצע עבורה את  נותן השירותכי 

 

 והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת חוזה זה. והואיל

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:           

 

 מבוא .1

 בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה מהווה חלק  .1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להן כל משקל בפרשנות  .1.2

 ההסכם. 

 נציג המועצה .2

המועצה או כל עובד אחר שימונה  גזברהינו לביצוע הסכם זה  המועצהאיש הקשר מטעם  .2.1

לנותן השירות הנחיות בדבר אופן מתן  "(, והוא מוסמך ליתןהמועצהנציג )להלן: " על ידו

   .דעתועל פי הסכם זה, לגרוע מהשירותים או להוסיף עליהם, הכול על פי שיקול  השירותים
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 נותן השירותהתחייבויותיו של  .3

צרכיה ושיקול  , בהתאם דרישותיה,ולגופי הסמך שלה מתחייב ליתן למועצה נותן השירות .3.1

 : להלן המפורטיםאת השירותים  ,דעתה הבלעדי

ות עלפעול על פי מדיניות ההשקעות הכללית, אשר תוכתב לה על ידי ועדת ההשק .3.1.1

 "(.ועדת ההשקעותשל המועצה )להלן: "

לחודש, יגיש נותן השירות לועדת ההשקעות  10 -בתחילת כל חודש, ולא יאוחר מה .3.1.2

הרכב  ;שביצע בחודש החולף פעולותה הבאים: הנתונים ח המפרט אתדו"

התשואה המצטברת מתחילת ניהול תיק ; וערכן לחודש החולף ההשקעות

מובהר,  ההשקעות על ידו וכל מידע נוסף שתדרוש ועדת ההשקעות מנותן השירות.

שנדרש נותן השירות חות החודשיים הנ"ל לא יבואו במקום הדו"חות כי הדו"

על פי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול להגיש 

 .2012 –תיק השקעות )דו"חות( תשע"ב 

ימים לאחר תום כל רבעון יערוך נותן השירות דו"ח אשר יכלול את הנתונים  60 .3.1.3

מדיניות ההשקעות; הרכב תיק ההשקעות הכולל של המועצה לסוף  הבאים:

ידי נותן השירות; התשואה הכוללת שהושגה  הרבעון; הסכום הכולל שנוהל על

 על ידי נותן השירות )הן בסכומים והן בשיעור מסך ההשקעות(.

  ועדת ההשקעות. של תוישתתף נותן השירות בישיב לפחות אחת לשלושה חודשים .3.1.4

השקעות שירותי ייעוץ וליווי שוטף וכן יסייע לה נותן השירות ייתן לועדת ה .3.1.5

 המועצה.בהתאם לדרישות נציג 

נותן השירות יבצע כל מטלה ו/או פעולה נוספת ו/או נלווית הנדרשת לצורך מתן  .3.1.6

 השירותים כמפורט לעיל.

את כל העניינים המהותיים למתן השירותים נותן השירות יגלה למעוצה בגילוי הנאות  .3.2

 . הניתנים לה על ידו, לרבות עניינים הנוגעים עסקאות המוצעות

אשר הוצע על ידו  התיקיםנהל מ התיקים של המועצה את כמנהלנותן השירות ימנה  .3.3

"(. מנהל מנהל התיקיםבמסגרת הצעתו למכרז ואשר אושר על ידי המועצה )להלן: "

ויטפל בתיק  גיע למשרדי המועצה אחת לשלושה חודשים או על פי דרישתה,התיקים י

יראו בה  התיקים מנהלכל פניה, הודעה או דרישה שינתנו ל .ההשקעות שלה באופן שוטף

  .כאילו ניתנו לנותן השירות

כי ידוע לו, כי יהיה עליו להשיג בעצמו את כל הנתונים והמסמכים נותן השירות מצהיר  .3.4

הנדרשים לביצוע השירותים, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי קיבל מהמועצה, לשביעות 

 ותיו בהתאם לחוזה זה.      רצונו, כל מידע, נתון וכל דבר אחר העשוי להשפיע על עבודתו ושיר

מתחייב לבצע את השירות במקצועיות, בנאמנות ובמיומנות מרבית על פי כל  נותן השירות .3.5

וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ 2/2020חוזר מנכ"ל משרד הפנים החוק ווהוראות  ,בכלל דין

.  הוראותעל תקנותיו ו 1995-תשנ"ה השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות,

להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו, ניסיונו ומיומנותו בביצוע השירות,  נותן השירות מתחייב
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והכל לשביעות רצונה המלאה של המועצה, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה מלא עם המועצה, 

 בכלל ההיבטים הקשורים למתן השירות. 

וכי הוא יפעל לפי טיות נותן השירות מצהיר ומתחייב כי ידועות לו כל הוראות הדין הרלוונ .3.6

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ  ובפרט הוראותבקשר עם ביצוע השירותים, הוראות אלו 

הוראות חוזר על תקנותיו ו 1995-השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה

בעניין "כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות לפיתוח  2/2020מנכ"ל משרד הפנים

להחזיק לאורך כל תקופת ההתקשרות  מתחייב נותן השירות כן .ועודפים זמניים אחרים"

בכל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וכיוצא באלו הנדרשים על פי כל דין לצורך מתן 

 השירותים נשוא הסכם זה. 

יחזיקו לאורך כל ם במתן השירותים למועצה מועסקיהנותן השירות מתחייב כי עובדיו  .3.7

 כדין. מנהלי תיקי השקעותשל נות ההתקשרות רישיו תקופת

נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו שהמועצה תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי,  .3.8

לערוך שינויים בגובה הסכום המנוהל על ידי נותן השירות במסגרת הסכם זה, ולנותן 

 או דרישה כלפי המועצה בשל כך./השירות לא תהיה כל טענה ו

לא יהא רשאי להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר, או  נותן השירות .3.9

 ליתן את השירות באמצעות אחר, אלא אם נתקבל לכך אישור המועצה, מראש ובכתב. 

יהיה רשאי לבצע פעולות שאינן עסקאות בחוזים עתידיים עבור המועצה  נותן השירות  .3.10

במקרה רותים, ולא באמצעות חשבון החברה. השיבאמצעות חשבון מפצל, על שם נותן 

בו לחשבון המועצה ניירות הערך ונכסיה הפיננסיים ויקרה המתואר לעיל, יזוכו ויחוי

בהתאמה, ביום המסחר בו תבוצענה הפעולות בחשבון, אך לא מאוחר מהמועד הבא 

 לפתיחת המסחר באותו נכס פיננסי.

עצה, רשאית המועצה להסמיך את נותן בכפוף להוראות כל דין ושיקול דעתה של המו .3.11

לקנות ולמכור עבורה, וכן  סקאות מחוץ לבורסה לניירות ערך, לבצע עבורה ע השירות

בעסקאות מחוץ לבורסה, בשער העולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, ולמכור 

, ונותן השירות יפעל המכירהרך בשער הנמוך משער הבורסה במועד בעבורה ניירות ע

 . בהתאם להוראות המועצה בעניין

ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר שאותו תאשר  נותן השירות רשאי לספק את שירותיו בטלפון .3.12

  .המועצה מעת לעת

 לקבל אשראי עבור המועצה.  אפשרותלנותן השירות  נתןתיבזאת כי לא  מובהר .3.13

 התחייבויות המועצה .4

ואן וכנגד המצאת על פי הסכם זה במלבתמורה למילוי כל התחייבויותיו של נותן השירות  .4.1

לתשלום, בגין זכאי  נותן השירות, יהיה כמפורט להלן דרישת תשלום או עסקהחשבונית 

 השירותים שניתנו על ידו בפועל  ושקבלתם אושרה על ידי המועצה כמפורט לעיל, בהתאם

)להלן: ותוספותלמכרז ללא כל התייקרויות במסגרת הצעתו על ידו  השהוצע לתמורה

  ."(התמורה"
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או  למועצה חשבונית עסקה  נותן השירותלכל חודש, יגיש  10-אחת לחודש, ולא יאוחר מה .4.2

בגין התמורה המגיעה לו עבור השירותים שניתנו על ידו בחודש הקודם. דרישת תשלום 

שתוגש לאחר מועד זה תחשב כאילו הוגשה בחודש הבא או דרישת תשלום חשבונית עסקה 

 אחריו.

ותאשר אותה, כולה )לפי העניין( התשלום או דרישת עצה תבדוק את חשבונית העסקה המו .4.3

 נותן השירותאו חלקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המועצה תהא רשאית לדרוש מ

ימלא אחר דרישתה נותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי חשבונית העסקה, ו

צה על גובה התשלום, ישולם לנותן השירות גובה חלקה המוע ימים ממועד קבלתה. 7בתוך 

 התשלום אשר אינו שנוי במחלוקת בהתאם למועד שנקבע בהסכם זה. 

דרישת או ממועד הגשת חשבונית העסקה  15בתנאי שוטף +  לנותן השירותהתמורה תשולם  .4.4

דרישת התשלום   או למועצה, ובכפוף לאישור המועצה את חשבונית העסקההתשלום 

נותן . , ככל שיחוללכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דיןלעיל.  4.3כמפורט בסעיף 

ימים ממועד קבלת תשלום  7מתחייב להגיש חשבונית מס כדין למועצה בתוך  השירות

, כי שכר עבודתם של עובדיו שיועסקו בביצוע נותן השירותכלשהו מהמועצה. עוד מתחייב 

ד הקבוע בדין, ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי השירות ישולם מדי חודש במוע

לעיכוב שכרם של  המועצה ועיכוב בהעברת התשלומים על ידי המועצה לא יהווה עילה

עובדיו שיועסקו בביצוע השירות. כן מובהר, כי אין באישור המועצה כאמור כדי להוות 

 ו השירותים שניתנו על ידו.ו/א נותן השירותמשום ויתור על טענה כלשהי של המועצה כלפי 

הינה בבחינת עלות כוללת למועצה  כהגדרתה לעיל למען הסר ספק מוסכם, כי התמורה .4.5

בגין כל פעולותיו בקשר עם השירות, לרבות הוצאות  לנותן השירותהכוללת את כל המגיע 

 נותן השירותמכל מין וסוג שיוציא בגינו. התמורה הינה מלאה וסופית, ופרט לה לא יהיה 

לא יוכל להעלות כל טענה  נותן השירותזכאי לתוספות ו/או הטבות ו/או החזרים אחרים. 

ו/או תביעה כלפי המועצה להגדלת התמורה או להחזרת כספים שהוציא תוך כדי ועקב מתן 

 השירות.

המועצה תנכה מס הכנסה במקור מן התמורה האמורה לעיל, בהתאם להוראות כל דין  .4.6

 , אם יומצאו.נותן השירותאו על ידי ובהתאם לאישורים שיומצ

בניגוד להוראותיה שניתנו למנהל נותן השירותים.  לא תפעל ביודעין מתחייבת כי המועצה .4.7

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מהמועצה לשנות ו/או לעדכן את הנחיותיה 

 .לנותן השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה

נותן השירותים אינו מתחייב להשיג עבורה שיעור רווח  המועצה מצהירה כי ידוע לה כי .4.8

מינימלי בשיעור כלשהו בפעולות ניהול תיק השקעותיה, בין על פי הסכם זה, ובין בכל דרך 

אחרת. כמו כן, מצהירה המועצה כי ידוע לה שאין נותן השירותים רשאי להתנות שכרו 

 בהשגת שיעור רווח כאמור.

המועצה מצהירה כי ידוע לה והיא מסכימה שהשער על פיו יזוכה ויחוייב חשבונה יהיה  .4.9

השער המשוקלל של העסקאות שביצע נותן השירות בבורסה באותו נייר ערך באותו יום 

 מסחר בכפוף לכל דין. 

 לחובתו כפופה הרישיון בעל על המוטלת הסודיות שחובת לה ידוע כי מצהירה המועצה .4.10

 .דין כל פי על תידיעו למסור
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 תקופת ההתקשרות .5

חודשים, החל מיום ________ ועד ליום ________  12תקופת ההסכם הינה למשך    .5.1

בסיום תקופה זו, ההסכם יתחדש מאליו משנה לשנה לעוד "(, תקופת ההתקשרות)להלן: "

(. במידה והמועצה "תקופות ההארכה"חודשים בכל פעם )להלן:  12תקופות נוספות, של  4

יום לפני  30השירות לפחות  ןסכם, תודיע היא על כך בכתב לנותנתחליט שלא לחדש את הה

 תום תקופת הארכה. 

זה, בשינויים המתחייבים. באחריות הסכם יובהר, כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות  .5.2

א והשירות לשמור בתקופות ההארכה את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים להם ה ןנות

זה )לרבות כיסוי ביטוחי תקף כנדרש והארכת תוקף הערבות הסכם פי המכרז ונדרש ל

פי חוזה -אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה עלהבנקאית( ו/או לפי דין בתוקף. 

 פי כל דין.-זה ו/או על

, להביא בכל עת, מכל סיבה שהיא המועצה תהיה רשאיתלעיל,  5.1על אף האמור בסעיף  .5.3

לנותן ויום מראש,  30לפחות  לנותן השירותלידי סיום בהודעה בכתב שתימסר זה  הסכם

על המועצה  לא תחול . במקרה זהבעניין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה השירות

תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה בגין  לנותן השירותחובה לפצות ו/או לשלם  כל

בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת  נותן השירותי השירותים שניתנו על יד

  ההתקשרות.

היה לקוי,  נותן השירותמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, היה ומתן השירותים על ידי   .5.4

רשלני, בלתי מקצועי או לא באיכות המצופה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, או 

לא קיים אחר הוראות המועצה, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו  נותן השירותש

ימים ובה פורטו טענותיה  7המיידי של הסכם זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

ודרישותיה באשר לאופן מתן השירותים והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות רצונה 

 הימים האמורים.  7במהלך 

ר לעיל, המועצה תהא רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי וללא מבלי לגרוע מכלליות האמו .5.5

 מתן הודעה מוקדמת, במקרים הבאים:

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו  נותן השירותנגד    .5.5.1

יום, או אם  60כפושט רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא בוטל  תוך 

 תיקים, או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.נמצא באיחוד  נותן השירות

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. נותן השירותהוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של  .5.5.2

באופן אשר על פי שיקול דעתה  נותן השירותשונה מצבו העסקי או הכספי של   .5.5.3

לבצע  נותן השירותהסביר של המועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של 

 את התחייבויותיו על פי ההסכם.כיאות 

העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי  נותן השירות .5.5.4

 הסכם זה לצד ג', ללא אישור המועצה מראש ובכתב. 

 הסתלק, לדעת המועצה, מהחוזה. נותן השירות .5.5.5
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 השירות לנותןהובא ההסכם לידי גמר כאמור בסעיפים מכל סיבה שהיא, תשלם המועצה   .5.6

נותן תמורה בגין אותו חלק מהשירותים שניתנו על ידו בפועל. מלבד תשלום זה, לא יהיה 

לא תהא כל טענה או  לנותן השירותזכאי לכל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף, ו השירות

 תביעה בקשר לכך. 

הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית למסור את ביצוע   .5.7

ללא תשלום  נותן השירותותים לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי השיר

לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי המועצה בשל  לנותן השירותו

לא תהא כל זכות עיכבון במסמכים,  לנותן השירותשימוש בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי 

סוגיהם השייכים למועצה והמצויים אצלו, ללא תמורה,  והוא יעביר את כל המסמכים על

לידי המועצה. למען הסר ספק מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות 

, לרבות דרישה להשבת כספים בגין נזקים שנגרמו לה עקב אחד נותן השירותהמועצה כלפי 

 או יותר מהאירועים המפורטים לעיל. 

לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית אין באמור לעיל כדי  .5.8

 –על ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א 

1970. 

 התמורה .6

בשיעור של %____ מהיקף תיק ההשקעות,  חודשית יהיה זכאי לתמורה נותן השירות .6.1

השירות לא יהיה זכאי לקבל לכל תמורה  "(. מובהר, כי נותןהתמורה)להלן: " לרבות מע"מ

 .ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לסכום הנקוב לעיל

לעיל, מהווה תמורה מלאה  6.1מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הסכום הנקוב בסעיף  .6.2

, והוא בבחינת עלות כוללת למועצה בגין השירותים נשוא הסכם זה, השירותיםוסופית בגין 

השירות לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר  ונותן

לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה, לרבות )אך 

לא רק( השתתפות בסיורים, דיונים או פגישות, שירותי משרד, נסיעות, זמן בטלה, שכר 

על כל הנלווים, מיסים וכיו"ב, בין אם היו ידועים במועד  עובדיו שיועסקו בביצוע השירות

 חתימת הסכם זה ובין אם לאו. 

לכל חודש, יגיש נותן השירות למועצה דו"ח חודשי המפרט  10-אחת לחודש, ולא יאוחר מה .6.3

את פעילותו בחודש החולף וחשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור השירותים 

לחודש תחשב כאילו  10-לף. חשבונית עסקה שתוגש לאחר השניתנו על ידו בחודש החו

 ו.הוגשה בחודש הבא אחרי

המועצה תבדוק את החשבון ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  .6.4

המועצה תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון, 

 ימים ממועד קבלתה. 7תוך ונותן השירות ימלא אחר דרישתה ב

ממועד הגשת החשבון למועצה, ובכפוף  15בתנאי שוטף +  לנותן השירותהתמורה תשולם  .6.5

מתחייב להגיש לעיל. נותן השירות  6.4לאישור המועצה את החשבון כמפורט בסעיף 

ימים ממועד קבלת תשלום כלשהו מהמועצה. עוד  7חשבונית מס כדין למועצה בתוך 

מתחייב נותן השירות, כי שכר עבודתם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות ישולם מדי 

במועד העברת התשלומים על ידי המועצה ועיכוב  תחודש במועד הקבוע בדין, ללא תלו
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המועצה לא יהווה עילה לעיכוב שכרם של עובדיו שיועסקו  בהעברת התשלומים על ידי

בביצוע השירות. כן מובהר, כי אין באישור המועצה כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה 

 כלשהי של המועצה כלפי נותן השירות ו/או השירותים שניתנו על ידו.

על פי דין, תקפים  בנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, ימציא נותן השירות למועצה אישורים .6.6

למועדי התשלום, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק 

 מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים כנדרש, או במקרה שתשלום כלשהו יתעכב  .6.7

ילא תנאי מוקדם לתשלומו כתוצאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מ

של אותו סכום, לא ישא אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין 

תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים 

 שנותרו על פי ההסכם, בהתאמה לתקופת האיחור.  

, כולה או חלקה, משום לנותן השירותלמען הסר ספק מובהר, כי אין בהעברת התמורה  .6.8

 אישור על השלמת עבודה.  

  אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח .7

 אחריות ושיפוי בנזיקין

נותן השירות יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לנזק כספי שיגרם לה כתוצאה ו/או במהלך  .7.1

או מחדל או טעות או השמטה מקצועיים של המנהל או  בצוע השירותים ו/או עקב מעשה

 מי מטעמו.

במסגרת הנחיות המועצה, ובכפוף לאמור בהסכם זה, יבצע נותן השירות את הפעולות  .7.2

בחשבון על פי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ויהיה אחראי לנזקים אשר יגרמו למועצה 

עולות שביצע שלא בתום לב במידה ולא יפעל בהתאם, לרבות אחריות לנזקים הנובעים מפ

 ו/או תוך הפרת חובת הנאמנות על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.

נותן השירות מתחייב לקיים את כל ההוראות והחיובים המוטלים על מנהל תיקי השקעות  .7.3

 לפי כל דין, לרבות עפ"י החוק. 

נותן השירות פוטר בזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים   .7.4

ימים על כל סכום  7כאמור ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע לנותן 

השירות על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. אין בסעיף 

 זכויותיו על פי דין לצד שלישי כלשהו.זה כדי להקנות זכויות מעבר ל

 
המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או  .7.5

מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או 

למועצה מחמת מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.
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 ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות מנהל התיקים ו/או בית ההשקעות לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב  .7.6

המנהל לבטח על חשבונו, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה וכל עוד קיימת כלפי 

מקיימת את כל דרישות הביטוח ממנהלי תיקי השקעות על המנהל חבות שבדין  פוליסה ה

פי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )הון עצמי וביטוח( תש"ס 

 והתיקונים לתקנות אלו.  2000

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להבטחת אחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ועל פי  .7.7

מובהר כי על נותן השירות יחולו הוראות נספח כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, 

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה   נספח א', הביטוח המצ"ב להסכם זה

ות באופן המפקיע את זכויות המועצה, יהיה נותן הפר נותן השירות את הוראות הפוליס .7.8

מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק או נזק ו/לכל אובדן השירות אחראי 

 כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

   קבלן –יחסי מזמין  .8

ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כספק עצמאי,  נותן השירותמוסכם בין הצדדים, כי  .8.1

התקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין המועצה ו/או מי מטעמה לבין ואין ב

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. נותן השירות

על בסיס התקשרות למתן  נותן השירותמובהר בזאת, כי המועצה הסכימה להתקשר עם 

שירות קבלני עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין התמורה והן לעניין 

 הזכויות והחובות ההדדיות. 

מעביד בינו לבין המועצה, ומנוע  -יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד  נותן השירות .8.2

מעביד  -מם של יחסי עובד מלדרוש מהמועצה זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיו

 בינו לבין המועצה. 

בכל מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה,  נותן השירותמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .8.3

סכום שתידרש המועצה לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש 

נותן עמה לבין מעביד בין המועצה או מי מט-לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד

ו/או מי שיועסק על ידו במתן השירותים על פי הסכם זה ו/או עובדיו ו/או מי  השירות

וזאת בכפוף לפסק  מטעמו, לרבות, אך מבלי לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש המועצה

 דין חלוט של ערכאה שיפוטית או פסק דין שביצועו לא עוכב

ת השכר ותשלום תמורה לעובדיו ו/או למועסקים ישא בכל התשלומים ועלויו נותן השירות .8.4

על ידו במתן השירות לפי הסכם זה והתמורה המצוינת לעיל הינה בבחינת תמורה כוללת 

לעיל כוללת גם  4ועלות כוללת למועצה לתשלום. להסרת ספק מובהר כי התמורה בסעיף 

 נותן השירותת ותמורה בגין זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים שיועסקו בביצוע השירו

מתחייב כי מתוך התמורה דלעיל ינכה סכומים לצורך ביטוחו ו/או ביטוח עובדיו שיועסקו 

בביצוע השירות בביטוח פנסיוני הכולל ביטוח שארים וביטוח מפני נכות בשיעורים שאינם 

 פחותים מהקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. 
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העוסק  נותן השירותים, לדרוש החלפת עובד של המועצה תהא רשאית, מנימוקים סביר .8.5

מתחייב להיענות לדרישתה. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי  נותן השירותבביצוע השירותים, ו

מעביד כמפורט לעיל, ומתן הוראה על -לגרוע מהסכמת הצדדים כי לא יהיו כל יחסי עובד

 פיו לא תביא לעיכוב בלוחות הזמנים.

 העברת זכויות .9

אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או  רותנותן השי  .9.1

להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת המועצה מראש 

 ובכתב.

נותן לעיל, אינם משחררים את  8.1הסכמתה או אישורה של המועצה בהתאם לסעיף   .9.2

תחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך לשאת מאחריותו המקצועית והבלעדית וה השירות

 באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים.

מוסכם בזה על ידי הצדדים כי המועצה תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה  .9.3

, לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה נותן השירותוזכויותיה כלפי 

על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל  לנותן השירותתב הודעה בכ

על אותו אדם או  נותן השירותמהמועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות המועצה כלפי 

 אף על יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור. נותן השירותוזכויות וחובות  ,גוף

תפנה לקבל הסכמתו של נותן השירות טרם ביצוע המחאת זכויות או  המועצה ,לעיל האמור

חיובים מכוח ההסכם, ונותן השירות יהיה רשאי להחליט אם לתת הסכמתו או לבקש 

מהמועצה לסיים את ההסכם עמו. למען הסר ספק מובהר כי המחאת זכויות ו/או חובות 

לא רק תקנה לנותן השירות גם ללא הסכמת נותן השירות לא תהווה הפרה מצד המועצה, א

 זכות לסיים את ההתקשרות כמפורט לעיל.

 סודיות .10

מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם  נותן השירות  .10.1

לחשוף או לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי, 

עקב השירות, והוא מתחייב שלא להשתמש בכל  שנאסף או נתקבל או נוצר במהלך ו/או

מידע שהגיע אליו עם ולצורך מתן השירות לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי 

תפקידו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה ובתנאים 

נית מובהר כי חובת הסודיות כפופה להוראות הדין ולדרישת רשות שלטו שהמועצה תקבע.

 ,מוסמכת. נותן השירות ימסור למועצה מידע על מסירת מידע סודי כאמור, וזאת ככל הניתן

למען הסר ספק, מובהר, כי המועצה הינה הבעלים של כל מידע, מסמך  טרם מסירתו.

 , ותוכנית כאמור

מתחייב שלא ייעשה שום שימוש במידע שהגיע לידיו זולת לצורך מתן השירות  נותן השירות .10.2

 הסכם זה. נשוא 

 היעדר בלעדיות .11

המועצה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, להזמין או להעסיק ספק נוסף  .11.1

 לשם מתן השירותים למועצה, בכל עניין הקשור ו/או הכרוך בביצוע השירותים. 
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לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות  נותן השירותמוסכם בזאת, של .11.2

 רותים כלשהם אשר אינם כלולים בחוזה זה. אחרת כלשהי בביצוע שי

 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי ועיקרי לחוזה זה.       .11.3

 שונות .12

מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, תהיה המועצה  .12.1

כל סכום כסף לכיסוי כל  לנותן השירותזכאית לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים 

סכום אשר יגיע לה מנותן השירות, בין כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בין בכל דרך 

 לא תהא זכות קיזוז כנגד המועצה.     לנותן השירותאחרת. 

ספרי המועצה וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על נותן השירות, וישמשו בכל עת הוכחה  .12.2

תשלומים שהמועצה תשלם על פי הסכם זה, וכן בכל הנוגע לכל סכום לכאורה בכל הנוגע ל

 או על ידי נותן השירות למועצה.    לנותן השירותשישולם על ידי המועצה 

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לנספחיו, יגבר האמור בהסכם. .12.3

ראת ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או אישר סטיה מהו .12.4

ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור או כאישור על כל הפרה או סטיה שיבואו לאחר מכן, בין 

 של אותה הוראה ובין של הוראה אחרת. 

כל ויתור, אורכה, הנחה מטעם אחד הצדדים, וכל שינוי של איזה מתנאי ההסכם, לא יהיו  .12.5

 תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

ין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים למען הסר ספק א .12.6

 בהסכם זה.

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר  .12.7

עם הסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל 

 סמכות לדון במחלוקת כאמור. 

 הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם.כתובות  .12.8

12.9.  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________ __________________ 

 נותן השירות המועצה
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 נספח א'
 

 נספח ביטוח
 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או  רשותיים סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או מועצה אזורית תמר –" מבקש האישור"

 .  עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 ניהול תיקי השקעות  -" השירותים"

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, ולעניין ביטוח אחריות םשירותיהולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת  7נוספת של  כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהמקצועית 
באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח ת הביטוחים המפורטים מתן השירותים נשוא הסכם זה א

ובלבד שלא יפחתו מסך  2000 -זה בגבולות אחריות שלא בהתאם לנדרש בתקנון הון עצמי וביטוח התש"ס
 "(.המבוטחביטוחי "-" והמבוטחאישור ביטוחי  ")להלן: למקרה ולתקופת הביטוח ₪  2,000,000של 

ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  כן מתחייב המבוטח לערוך
לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

או המובאים על  שירותיםתשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע ה
 וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין. ש האישורידי המבוטח לחצרי מבק

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים 
 ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. באישור ביטוחי המבוטחכמפורט 

ימים לפני מועד תחילת  7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על האישורמבקש ללא כל דרישה מצד  .2
אישור את ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, או  השירותים

שוק  מבקש האישור, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטח, חתום בידי מבטח י המבוטחביטוח
  2019-1-6ההון, ביטוח וחיסכון 
להמציא לידי מבקש האישור את אישור  המבוטח, על המבוטחם תקופת ביטוחי לא יאוחר ממועד תו

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או  ביטוחי המבוטח
 לעיל. 1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

עומד להיות מבוטל או עומד  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 
 30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  המבוטחלחול בו שינוי לרעה, על 

 ועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מ

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 
מנע תאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחתגרע מהתחייבויות 

יהיה מנוע  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  המבוטחמ
עקב כך שלא  מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  מבקש האישורמלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 כנדרש. המבוטחהשירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי  לויתאפשר 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחכל תנאי ביטוחי  לקיים את המבוטחעל  .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחשביטוחי 

מיד על כל אירוע  למבקש האישורלהודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחהעצמיות הנקובות בביטוחי 
ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר  מבקש האישורלתביעה ולשתף פעולה עם העלול להוות עילה 

 להגישה למבטחים.  מבקש האישורידי -יוחלט על

לבצע כל  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי  תרשאי מבקש האישור .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה  המבוטחשינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות 

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם המבוטחבמפורש כי אין בעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי  המבוטחו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

ו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורמי מטעם ו/או על  מבקש האישורלהטיל אחריות כלשהי על 
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על המבוטח

 המבוטחלבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי 
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כיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, מוסכם בזאת, כי היקף ה .5
פי -ממלוא החבות על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על הינה בבחינת דרישה 

ו/או כלפי מי  מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. -הסכם זה ו/או על
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה  האישורמבקש מהבאים מטעם 

 .המבוטחו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 

. בכל נואו המשלים כאמור, על חשבו/את הביטוח הנוסף ו המבוטחיערוך , המבוטחמשלימים לביטוחי 
, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף ויד-ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח מבקש האישורו/או כלפי מי מטעם  מבקש האישורכלפי 
, בכפוף מבקש האישורול את המבוטח לכלורחב שם י המבוטחידי -חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 לסעיף אחריות צולבת.

, מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח .6
)ומבלי  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

לנזקים לכל הבאים מטעמו (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. או בשמו בקשר עם השירותים.

ערכו על לדרוש כי י המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות  .7
 .ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

ביחס לשירותים, בין אם  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. בוצעו באמצעות
ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן -זק שייגרם בשל השירותים שבוצעו עלבגין כל אובדן ו/או נ מבקש האישור

 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי 

  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור ההשתתפות העצמית
בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות 

 טח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.המבו

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף 

אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות 

יטוח המצ"ב המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הב

לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות 

של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול 

ף את דוגמת נוסח אישורי שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי

הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט 

 .בנספח ביטוח זה כאמור

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי  .8
 המבוטחוכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1

 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורמוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
יום לאחר  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת  .8.2

 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורמשלוח הודעה של המבטח 
עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  והתנאותיהם ו/או אי המבוטחהפרת תנאי ביטוחי  .8.3

לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח
 הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .8.4
ים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמ

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורמידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
. חריג רשלנות 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5

ף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעי
 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטח
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אולם , מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .8.6
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  מוטלת האחריות לשאת המבוטחעל  .8.7
 על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .9
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 נספח ב'
 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 לשמירת סודיות התחייבות

 

 נואשר שכרתם את שירותי ("נותן השירות"אנו הח"מ, _____________, ח.פ. ____________ )להלן: 

 מתחייבים בזאת כלפיכם, כדלקמן: "(השירות)להלן: " ניהול תיקי השקעות של המועצהלצורך 
 
, המפרטים, הרישומים, התכניות, הידע, ההסכמיםהעסקי,  ,, הטכניהתכנוניהפיננסי, כל המידע  .1

 מיאו /ו"מ הח ייחשף אליהםהדוגמאות, הדגמים, הנתונים, הניתוחים, הממצאים וההערכות, אשר 
, השירות עקבאו /ו במהלךקשיחים ו/או מדיה מגנטית פה ו/או באמצעות מסמכים -בעל מטעמו
 השקעה, מדיניות , טיוטות הסכמים, נתונים כלכליים, מסחריים, עסקיים, תוכניותהסכמיםלרבות: 

מידע במסגרת "מידע סודי" לא ייכלל  "(.הסודי מידעה)להלן: " למידע סודי של המועצהיחשבו  , וכד'
שנוצר או גולה על ידינו באופן עצמאי ו/או מידע שנמסר לנו על ידי צד ג' ללא הפרה של חובת סודיות 

 עליהם הוראות התחייבות זו.יחולו ולא  מידע סודי, לא יחשב כו/או מידע שהנו גנרי או כללי

 

או להעביר ו/, לא למסור מידע הסודילשמור על סודיות מלאה בכל הנוגע ל יםומתחייב יםמצהיר אנו .2
לצורך מתן למטרה כלשהי מלבד  מידע הסודיולא לעשות שימוש ב ,בכל צורה שהיא לגורם כלשהו

קבלת ללא  ו,או במלוא ו, בין במישרין ובין בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, בחלקהשירות
 רשות ולדרישת הדין להוראות כפופה הסודיות חובת כי ,מובהר מראש ובכתב.לכך  כםהסכמת
 הניתן ככל וזאת, כאמור סודי מידע מסירת על מידע למועצה ימסור השירות נותן. מוסמכת שלטונית

 .מסירתו טרם

 

 מידעגילוי בלתי מורשה של העל מנת למנוע  ככל הדרושלנקוט בצעדים ואמצעים  יםמתחייב אנו .3
על התחייבות  םמי מטעמנו, לרבות החתמת כלאו /ו נומי מעובדי לידי צד ג' כלשהו על ידי הסודי

 .מסמך זהת המפורטות ביוהתחייבול זההשמירת סודיות בנוסח 

 

ו קיים חשש ו/א סודיעל כל מקרה שבעקבותיו הועבר מידע  מיידי באופן לכםלהודיע  יםמתחייב אנו .4
ו/או כי יועבר מידע סודי, לגורם אחר כלשהו, בניגוד לאמור בהתחייבות זו,  סודיכי הועבר מידע 

מועד העברת  מהו, הסודיהגורם ו/או הגורמים אליהם הועבר המידע  מיהו האמורה בהודעה ולפרט
 המידע הסודי. כל מידע נוסף הנוגע להעברת לכם יתןלוהגורם אשר העביר את המידע,  זהותהמידע, 

 

מלוא המידע הסודי אשר נתקבל  את לכם נחזיר, זאת שתבקשוימים מיום  בעהמוסכם, כי תוך ש .5
כל וו נאו מדיה דיגיטלית ו/או רשומות בכל צורה שהיא שיגיעו לידי/ולרשותנו, לרבות כל מסמך 

 ו.יננעשה על יד אשרהעתק מרשומות אלה 

 

כל זכות לעיכוב המידע הסודי, בין מכוח כל דין ו/או  נואין ולא תהיה ל כי, יםומאשר מצהירים אנו .6
 לעיל. 5 בסעיףכאמור  הסודיאת כל המידע  כםלהשיב ל יםמתחייבוהסכם אחר, מכל סיבה שהיא,  כל

 

 חתימת ההסכם.  טרם ידכם על אלינויחולו גם על כל מידע סודי אשר הועבר  זו התחייבותהוראות  .7

 

 . ובעקיפין במישרין, מטעמנו שפועל מי כל ועל עלינו חולת זו התחייבותנו .8

 
נזק  לכםזו, וכן עלול להיגרם  נוידכם בהסתמך על התחייבות על נול נמסר הסודי המידעמובהר כי  .9

 ., לרבות נזק לא ממוניזו התחייבותנובאם תופר  עצום

 

זו לאחר,  בהתחייבותכל תנאי, חובה או זכות המפורטים  להעביר ו/או להמחות םרשאי נהיה לא אנו .10
 . ובכתב מראש הסכמתכם ללא
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להעביר בפועל מידע סודי מסוג כלשהו, וכל  שלכםאין באמור לעיל משום התחייבות ו/או מצג כלשהו  .11

 , מפעם לפעם, לעשות כן.כםהעברה בפועל של מידע סודי תיעשה בכפוף להחלטת

 

בלתי מוגבלת, וביטולו של  לתקופהתעמודנה ותשארנה בתוקפן  זה התחייבות בכתב התחייבויותינו .12
ההסכם לקבלת השירות ו/או סיום ההתקשרות בינינו מכל סיבה שהיא, לא יהיה בהם כדי לפגוע או 
להפחית בצורה כלשהי את התחייבותנו לסודיות. מובהר, כי התחייבויותינו תהיינה תקפות ותחולנה 

 הן בארץ והן בחו"ל.

 

, למעט הזכות לעשות הסודי מידעא בובהתחייבותנו זו כדי להקנות לנו כל זכות מכל סוג שה אין .13
. ידוע לנו, כי כל המידע הסודי שיועבר לנו על ידיכם הינו השירות מתןלצורך  הסודי מידעשימוש ב

קניין  קניינו הרוחני הבלעדי שלכם, ואין בהעברת מידע סודי כאמור כל העברה או מסירה של זכות
 כלשהי. 

 

מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא נהיה רשאים להשתמש בתוצרי השירות כדי להעלות טענה  אנו .14
 ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהן כנגדכם ו/או כנגד מי מטעמכם. 

 

 

 ,רב בכבוד

 

____________ 
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 ות בנקאית לביצוע המכרזנוסח ערב -נספח ג'

 

 __/__תאריך: __/                                                                 לכבוד            

 מועצה אזורית תמר

 

 ________________ הנדון: ערבות מס'                                               

 
לפי בקשת _____________ מס' ת.ז. / ח.פ. / ח.צ.__________________ מרחוב  .1

ו "הנערב"( אנ -______________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן _______
 ש"ח 30,000של ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל 

בקשר למכרז  שתדרשו מאת הנערב "(סכום הערבות" -ש"ח( בלבד )להלן  שלושים אלףבמילים )
 לשירותי ניהול תיקי השקעות מידע, וזאת להבטחת כל התחייבויות הנערב כלפיכם. 21מספר /

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  .2

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו 
ודש   ________, אשר פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות מדד ח

 זו.

 
אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות  .3

האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 
ערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא תחילה את סילוק סכום ה
 יעלה על סכום הערבות.

 
ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע  .4

 בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ת להסבה או להעברה.ערבות זו אינה ניתנ .5

 

 

 

חתימת הבנק: 

_______________ 
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 5מסמך 

 

 9761-תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

אני הח"מ, מר/גב' _________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה 

( לחתום על תצהיר "המציע"אני הוסמכתי כדין על ידי ________________________________ )להלן:  .1
)להלן:   שירותי ניהול תיקי השקעות עבור המועצה האזורית תמרלמתן  15/16זה בתמיכה להצעה למכרז מס' 

 (."המכרז"

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .2

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

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר  )ב(
 משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  אם המציע או  )ג(
 כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.  -

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א( 

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר  )ב(
 משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  )ג( 
 המועד האחרון להגשת הצעות. כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד -

 לעיל: 3, 2לעניין סעיפים 

 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; 1)

( אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו 2)
או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

 ר העבודה; במהותם לתחומי פעילותו של המציע; )ג( מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכ

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי  -( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
 מי ששולט במציע.

 (; 2002באוקטובר 31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  ) -"הורשע", בעבירה 

 . 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -"חוק עובדים זרים" 

 ; 19876-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;  -"שליטה מהותית" 

 

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, זו חתימתי, .4

______________ 

 חתימת המצהיר/ה

 אישור

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה 

ב_______ מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ____________, 

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

  חתימה וחותמת עו"ד 
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 6מסמך 

 

 

 קלון ו/או שנושאן פיסקאלי הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן

 

אני הח"מ ______________, ת.ז. ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

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

 
 .הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר .1

"( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא המציע)להלן: " ____________________

וח הורשע בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיו

לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם 

מי שהוא בעל זכות  –"בעל שליטה"  –בתצהיר זה  ; 1981-לי ותקנות השבים, התשמ"אהפלי

הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות מנות דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל 

 .שהמשתתף הינו תאגיד

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .2

 

. ________________ 

 

 

 חתימת המצהיר              

 

 

 

 

 
 אישור עו"ד

 

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

נותן ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם 

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא השירות

 יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר זה. 

 
   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 7מסמך 

 ההצעה הכספית
 

 ]יש להגיש במעטפה סגורה נפרדת, אשר תוכנס לתוך מעטפת ההצעה הכללית[

מהיקף תיק  %____ של שיעורשל תיקי ההשקעות של המועצה הינה ב שנתייםהצעתנו לדמי ניהול 

שאותו יש לקחת בחשבון )במידה וחל( המע"מ  .)להלן: "התמורה"( ככל שיחול ,מע"מ לרבות, ההשקעות

 .(17%במילוי ההצעה הנו כשיעורו הנוכחי )

את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הכלליות, מכל סוג שהוא, הכרוכות בביצוע  תכולללעיל  השננקבהתמורה 

ד, הפרשות סוציאליות , כולל עלויות מעביבגין עובדינו במכרז, לרבות שכר עבודה יםהמפורטהשירותים 

 .ככל שיחול ,מע"מ ולרבות כל המיסים החלים בגין העסקה, כגון, ורווח קבלני

מהווים את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל  זו תמורהאת כי הרינו להצהיר ולהתחייב בז

 . מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דרישה אחרת העולים ממכרז זה

הבאנו בחשבון את  לעיל התמורההננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת 

כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל 

 תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

___עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו ___אני הח"מ, ____ 

בפני על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע" -_______________ )להלן 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 

 

 

 

       


