מכרז פומבי מס' :10/22
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למתן שירותי ניהול תיקי השקעות
לעיריית באר יעקב

-באר יעקב ,מאי -2022

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :10/22
למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

מסמך א'
הזמנה להציע הצעות
.1
.2
.3
.4

עיריית באר יעקב (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להיכלל במאגר נותני שירותים
למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים ,אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות (תנאי סף).
ההשתתפות במכרז מחייבת רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום ,שלא יוחזר בכל מקרה ,בסך של ₪ 500
(במילים :חמש מאות .)₪
לשם רכישת חוברת המכרז ,יש לפנות אל ממונה נכסים והתקשרויות ,עו"ד הדס גלר ,בטל' 08-9785333 :או
בדוא"ל שכתובתו ,hadasg@b-y.org.il :בין השעות .08:30-15:00

 .5ריכוז מועדים ולוחות זמנים במכרז:
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.1

ניתן לעיין במכרז
באתר האינטרנט של
העירייה
מכירת חוברת המכרז

.3
.4

כנס מציעים
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
למכרז
מועד מתן תשובות
מטעם העירייה
לשאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת
הצעות במכרז

.2

.5
.6

מועד ושעה
החל מיום 18.5.22

הערות

החל מיום 22.5.22

עלות₪ 500 :

לא ייערך כנס מציעים
עד ליום 1.6.22

בכתב בלבד לדוא"ל:
hadasg@b-y.org.il

ביום 8.6.22

השאלות והתשובות
יפורסמו באתר
האינטרנט של העירייה
הגשה בבניין העירייה,
בלשכת מנכ"ל,
ז'בוטינסקי  ,2באר יעקב
במסירה אישית בלבד

ביום 20.6.22
עד שעה  14:00בדיוק
הצעות שלא תוכנסנה לתיבה
עד למועד זה לא תדונה כלל

 .6מובהר בזאת ,כי העירייה תהא רשאית ,בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לדחות את המועדים
הנקובים בטבלה .הודעה על דחייה תתפרסם באתר האינטרנט של העירייה .על המתעניינים במכרז חלה
החובה לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות בקשר למכרז באתר.
 .7על המועדים החדשים ,שיקבעו ע"י העירייה ,אם וככל שיקבעו ,יחולו כל ההוראות שחלו על המועדים
הקודמים להם ,אלא נקבע אחרת מפורשות.
 .8אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף והצעה משותפת שכזו תיפסל.

 .9מבלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את הזכות שלא לקבל אף
הצעה שהיא.
 .10הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר /נקבה ,אך מתייחסות ל 2-המינים כאחד.

בברכה,
ניסים גוזלן  -ראש העירייה
עיריית באר יעקב
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מסמכי המכרז כוללים:
מסמך א' :הזמנה להציע הצעות;
מסמך ב' :הוראות ותנאי המכרז;
טופס  -1הצהרה בדבר סוג הגוף המציע;
טופס  - 2תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים;
טופס  -3הצהרת המציע להוכחת תנאי הסף;
טופס  - 4אישור רו"ח המבקר בדבר היקפי תיקים מנוהלים להוכחת עמידה בתנאי סף;
טופס  -5תצהיר לצורך ניקוד איכות ההצעה על-פי סעיף  19.2.3בתנאי המכרז;
טופס  -6אישור רו"ח המבקר בדבר היקפי תיקים ומספר רשויות ותאגידים לניקוד איכות;
טופס -7הצהרה והתחייבות בדבר תנאי פסלות והעדר ניגוד עניינים;
טופס  -8הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד העירייה ולחבר מועצה;
טופס  -9אישור הבנת תנאי המכרז;
טופס  -10הצהרה בדבר העדר תיאום;

מסמך ג' :הצעת מחיר;
מסמך ד' :הסכם;
נספח א' :חוזר מנכ"ל  2/2020משרד הפנים;
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נספח ב' :אישור על קיום ביטוחים;
נספח ג' :שאלון לפי נוהל משרד הפנים  :2/11נוהל לבדיקת חשש לניגוד עניינים;
נספח ד' :תצהיר אי קיום ניגוד עניינים ,העדר הרשעות והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ה' :פרטי כרטיס ספק ;
נספח ו':

ייפוי כוח למנהל תיקים לביצוע פעולות בחשבון הבנק;

מסמכי המכרז ,על צרופותיהם ,הינם רכושה הבלעדי של העירייה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים
בהשאלה ,למטרת הצעת הצעות לעירייה כאמור במכרז זה בלבד ,ולא לשום מטרה אחרת ,וכי כל זכויות
הבעלות ,לרבות זכויות היוצרים ,בכל המסמכים האמורים ,הינן ,ותהיינה בכל עת ,של העירייה בלבד.

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :10/22
למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב
אישור קבלת מסמכי המכרז
המציע מאשר בזה ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת
כל ההתחייבויות המפורטות בהם:
שם רוכש/ת חוברת המכרז______________________________________ :
כתובת פיסית של הרוכש/ת________________________________________ :
_____________________________________________________________
תאריך רכישת המכרז ___/___/_____ :שעה________________ :
שם מלא ומס' ת.ז .של מקבל המכרז _____________________ :מס' ת.ז___________ .
פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז (היה והמגיש הוא סוכן ביטוח -יש לציין גם
פרטי איש קשר נציג חברת הביטוח):
שם_________________ :
תפקיד_______________ :
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טלפון____-__________ :
טלפון נייד____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :
מספר פקס____-___________ :
שם איש קשר נוסף מטעם המציע __________________ :
מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :

חתימה__________ :

מסמך ב'
תנאי המכרז והוראות למציעים
 .1מהות המכרז
.1.1

.1.2

.1.3

.1.4
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.1.5

עיריית באר יעקב (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להיכלל במאגר נותני שירותים
למתן שירותי ניהול תיקי ההשקעות ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז
(להלן" :המכרז").
משתתפים ,שיוכיחו עמידתם בתנאי הסף של המכרז יכללו במאגר נותני שירותים לעירייה ,וידורגו בהתאם
לציון המשוקלל שתעניק להם וועדת המכרזים ,על-פי אמות המידה והמשקולות שנקבעו בתנאי המכרז.
המשתתף ,שיזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר ,ידורג במקום הראשון במאגר ,המשתתף שיזכה בציון
המשוקלל השני הגבוה ביותר ידורג במקום השני במאגר וכך הלאה.
ארבעת המציעים ,אשר ידורגו במקומות הראשונים במאגר (במקומות  )1-4ינהלו תיק השקעות עבור
העירייה ,בהתאם לתנאי ההסכם (מסמך ד' למסמכי המכרז) ,למיטב שיפוטם וניסיונם המקצועי לשם השגת
מירב התשואות ,ובכפוף למילוי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  2/2020והוראות כל דין.
לעירייה נתונה הזכות ,בכל עת במהלך ההתקשרות ,בהתאם לביצועי הזוכה ,למדיניות ההשקעה של
העירייה ,לצרכיה ולכל שיקול אחר שייראה לוועדת השקעות של העירייה לנכון ,להקטין או להגדיל את
כמות התיקים/היקפי ההשקעה ו/או לנייד את כספי ההשקעה ,כולם או מקצתם ,לרבות להתקשר עם נותני
שירותים שאושרו במאגר ודורגו במקומות הבאים בדירוג (מקום  5ואילך).
מבלי לגרוע מהאמור לעיל וביתר מסמכי המכרז ומבלי לגרוע מזכויות העירייה על-פי ההסכם בכל אופן
שהוא ,העירייה מעריכה ,לצורכי המכרז בלבד ,כי היקף הכספים הראשוני שיימסר לניהול כל אחד ממנהלי
התיקים שייבחר במכרז יעמוד על כ 20,000,000 -ש"ח.
מובהר ,כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד העירייה כלפי המשתתפים ,אלא אומדן והערכה בלבד.
מודגש ,כי העירייה אינה מחויבת להשקעה בהיקף כספי מסוים או בכלל ,ולזוכים לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה.

 .2שיטת המכרז
.2.1

.2.2

.2.3

.2.4

מכרז זה הינו מכרז ,הכולל רכיבים של איכות ( )70%ומחיר ( .)30%ההצעה שתזכה בניקוד המשוקלל הסופי
הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון במאגר ,ההצעה שתזכה בניקוד המשוקלל הסופי השני הגבוה ביותר
תדורג במקום השני במאגר וכך הלאה.
ארבעת המציעים ,אשר ידורגו במקומות הראשונים במאגר (במקומות  )1-4ינהלו תיק השקעות עבור
העירייה ,בהתאם לתנאי ההסכם (מסמך ד' למסמכי המכרז) ,למיטב שיפוטם וניסיונם המקצועי לשם השגת
מירב התשואות ,ובכפוף למילוי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  2/2020והוראות כל דין.
ככל שיתקבלו פחות מ 4 -הצעות כשירות (לאחר בדיקת עמידה בתנאי הסף) ,העירייה תבחר את כל ההצעות
הכשירות ,או תבטל את המכרז ,או תאריך את המועד האחרון להגשת הצעות (טרם פתיחת תיבת המכרזים),
או תנקוט כל פעולה אחרת בהתאם לסמכויותיה על-פי דין ועל-פי שיקול דעתה המוחלט.
היקף הכספים שיועבר לניהול הזוכים ,ועדכון סכומים אלו מעת לעת ,ייקבע על ידי ועדת ההשקעות של
העירייה ,באמצעות גזברית העירייה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ,ומכל שיקול שיראה לעירייה
לנכון.

.2.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל וביתר מסמכי המכרז ומבלי לגרוע מזכויות העירייה על-פי ההסכם בכל אופן
שהוא ,העירייה מעריכה ,לצורכי המכרז בלבד ,כי היקף הכספים הראשוני שיימסר לניהול כל אחד ממנהלי
התיקים שייבחר במכרז יעמוד על כ 20,000,000 -ש"ח.
מובהר ,כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד העירייה כלפי המשתתפים ,אלא אומדן והערכה בלבד.
מודגש ,כי העירייה אינה מחויבת להשקעה בהיקף כספי מסוים או בכלל ,ולזוכים לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה.
בהגשת ההצעה במכרז מסכים המציע לאמור בסעיף זה לעיל ללא כל הסתייגות והוא מוותר על כל טענה
בדבר היקף התיק שיועבר לניהולו ו/או לניהול אחרים ועדכון ההיקפים מעת לעת.

 .3מסמכי המכרז
.3.1
.3.2
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.3.3

מסמכי המכרז מפורטים בעמ'  4לעיל ומהווים יחדיו את מסמכי ההתקשרות עם המציע.
יודגש ,כי המציע אינו רשאי ,בשום צורה שהיא ,לערוך שינויים ו/או להכניס הסתייגויות ,מכל מין וסוג
שהוא ,במסמכי המכרז ו/או במסמכי הבהרה שיפורסמו במסגרת מכרז זה .בכל מקרה של שינוי או
הסתייגות ,כאמור ,העירייה רשאית לפסול את ההצעה ,או להתעלם מכל שינוי או הסתייגות ,או לראות
בשינויים ובהסתייגויות ככאלה המהווים פגם טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את השינוי ו/או
ההסתייגות ,ובלבד שלא יהיה בתיקון ,כאמור ,כדי לשנות את ההצעה הכספית או פרט מהותי אחר בהצעה,
והכל לפי שיקול דעתה של וועדת המכרזים ,ולמציע לא תהא כל טענה או דרישה או תביעה כלפי העירייה
באשר לחלופה עליה החליטה ועדת המכרזים.
עוד מובהר בזאת ,כי נוסח מסמכי המכרז ,המפורסם באתר האינטרנט של העירייה ,הינו הנוסח המחייב
לצורך מכרז זה .עותק המסמכים אותם הדפיס המציע מאתר האינטרנט וכן כל מסמך אותו תאפשר העירייה
למציע לערוך בעצמו ,לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב
של הנוסח המפורסם באתר העירייה כאמור.

 .4טבלת מונחים ופרשנות
בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיעים המונחים להלן ,יהא פרשנותם כדלקמן:
מונח

פרשנות

"העירייה"

עיריית באר יעקב על-ידי גזברית העירייה.

"אתר האינטרנט של העירייה"

 /https://www.b-y.org.il/bidsתחת לשונית מכרזים.

"ההסכם"" /החוזה"

ההסכם/החוזה המצורף להזמנה זו על נספחיו.

"המציע"

מי שמגיש הצעה למכרז זה בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

"הזוכה" או "מנהל התיק"

מי שהצעתו תיבחר על ידי העירייה כהצעה הזוכה.

"השירותים/העבודות"

ניהול תיקי השקעות עבור עיריית באר יעקב כמפורט במסמכי
המכרז.

"מיזם משותף"

שני מציעים או יותר ,אשר מבקשים להגיש הצעה

משותפת להזמנה זו ולביצוע השירותים.

מונח

פרשנות

"חוזר המנכ"ל"

בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע מונח זה הכוונה לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים בעניין "כללים להשקעת עודפים זמניים
שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים" מס' 2/2020
מיום  ,03.02.2020המצורף כנספח א' להסכם וכל חוזר מנכ"ל ,או
הוראה מחייבת ,שתבוא במקומו ו/או בנוסף אליו.

"ועדת ההשקעות"

ועדת ההשקעות של העירייה בראשות גזברית העירייה.

"חוק הסדרת העיסוק"

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה 1995-על תקנותיו,
כפי עדכוניו מעת לעת.

"הבורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

"המנהלת"

גזברית העירייה

 .5עיקרי השירותים
.5.1
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.5.2
.5.3
.5.4
.5.5
.5.6

.5.7

.5.8
.5.9

כחלק מפעילותה מעוניינת העירייה להתקשר עם בית השקעות ,אשר יעניק לה את השירותים כמפורט
במסמכי המכרז להלן.
ניהול תיק ההשקעות נועד להשקיע את הכספים ,על מנת להשיג את מירב התשואות ברמת הסיכון שתיקבע
על ידי ועדת ההשקעות בעלויות הנמוכות ביותר.
תיקי ההשקעות ינוהלו בחשבונות בנק מיוחדים של העירייה.
הכספים לניהול יושקעו בכפוף להוראות חוזר המנכ"ל וכל דין ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות.
השירותים לעירייה יינתנו באופן אישי על-ידי מנהל תיק המוצע ,אשר ירואיין בפני וועדת המכרזים ו/או מי
מטעמה וידורג בניקוד האיכות ,ובכפוף לאישורו על-ידי העירייה.
בתמורה לניהול תיק ההשקעות ,תשולם לזוכה עמלה שנתית מתוך היקף תיק ההשקעות ,בשיעור הנקוב
בטופס ההצעה הכספית -מסמך ג' למסמכי המכרז .העמלה תשולם לשיעורין מידי חודש על בסיס היקף
הכספים שנוהלו על-ידי הזוכה בחודש שחלף ,בכפוף להוראות ההסכם.
הזוכה יפעל במהלך ביצוע ההסכם ,באופן שלא ייווצר כל ניגוד אינטרסים במישרין או בעקיפין בינו ובין מי
מטעמו ובין העירייה ,בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת
יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות ,שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  2/2011ובהתאם לדרישות
כל דין.
הזוכה יקצה את כל המשאבים הנדרשים לביצוע השירותים לשביעות רצונה המלא של העירייה.
הזוכה יחויב להיות נוכח בישיבת ועדת ההשקעות ו/או ועדת כספים לפחות  4פעמים בשנה ,וכן בפגישות
עבודה נוספות ככל הנדרש ,ללא הגבלה ,וכן לסייע ולייעץ לעירייה בכל ענין הקשור לשירותים ,ללא תוספת
תשלום.

 .6היקף השירותים
.6.1

.6.2

.6.3

.6.4

מובהר ומודגש בזאת ,כי לא חלה על העירייה חובה להזמין שירותים מהזוכה ,והעירייה אינה מתחייבת
להיקף מינימלי כלשהו של תיק ההשקעות .במסגרת ההתקשרות יעניק הזוכה את השירותים ,שלא על בסיס
בלעדיות וללא התחייבות להיקף התקשרות כלשהו .העירייה תהא רשאית במקרה הצורך לפי שיקול דעתה
ו/או במקרה של שינוי נסיבות ו/או בכל מקרה של סיום ההתקשרות ,לקבל את השירותים מושא מכרז זה
מכל גורם אחר ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
העירייה אינה מתחייבת להעביר לניהול מנהל התיק תיק השקעות בהיקף כלשהו ,ושמורה לה הזכות להודיע
למנהל התיק על סיום השירותים ו/או שינוי היקף תיק ההשקעות ,בכל עת ,מבלי צורך לנמק או להסביר
את החלטתה.
עוד יובהר ,כי העירייה רשאית למסור את ביצוע השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות נוספים,
על-פי שיקול דעתה המוחלט ,ולזוכה לא תהיה כלפי העירייה כל טענה או תביעה בגין אי מסירת ו/או מסירת
חלקם של השירותים נשוא המכרז למנהלי תיקי השקעות אחרים ו/או ביחס להיקף התיק שהועבר לניהולו
ושינוי היקפו מעת לעת.
הזוכה יחויב לקיים את כל הוראות ההסכם ומסמכי המכרז ,ללא קשר להיקף הכספים המנוהלים על ידו.

 .7תקופת ההתקשרות
.7.1
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.7.2

תקופת ההתקשרות עם הזוכה למתן השירות הינה למשך  36חודשים (במילים :שלושים ושישה) ממועד
חתימת החוזה (להלן :תקופת ההתקשרות") .העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות
האמורה בעד ( 2שתי) תקופות נוספות בנות ( 12שנים עשר) חודשים כל אחת ,באופן חלקי או מלא ,הכל
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה .סך כול תקופת ההתקשרות לא תעלה על  60חודשים.
מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי המכרז ,העירייה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם הזוכה ,בכל עת,
מבלי שהדבר ייחשב הפרה של ההתקשרות ומבלי שהדבר יקנה סעד כלשהו לזוכה .בהגשת הצעתו במכרז,
מסכים המציע לאמור ללא סייג ומוותר על כל טענה כנגד החלטת העירייה כאמור.

 .8הוראות כלליות ולוחות זמנים למכרז
.8.1

.8.2

.8.3

דמי רכישת המכרז  -ההשתתפות במכרז מותנית בתמורת תשלום שלא יוחזר בכל מקרה ,לרבות במקרה
של ביטול המכרז ,בסך של  500ש"ח .לתשומת לב המציעים ,ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו של מי שלא
שילם את דמי רכישת המכרז.
קניין העירייה במסמכי המכרז  -מסמכי המכרז ,על צורפותיהם ,הינם רכושה הבלעדי של העירייה וקניינה
הבלעדי ,והם נמסרים למציעים בהשאלה ,למטרת הצעת הצעות לעירייה כאמור במכרז זה בלבד ,ולא לשום
מטרה אחרת .כל זכויות הבעלות ,לרבות זכויות היוצרים ,בכל המסמכים האמורים ,הינן ,ותהיינה בכל עת,
של העירייה בלבד .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,משתתף המכרז לא יעתיק את מסמכי המכרז (או חלק מהם)
ולא ישתמש בהם (או בחלק מהם) אלא למטרת הגשת הצעות כאמור במכרז זה.
הבהרות למכרז  -המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דוא"ל בכתובת  hadasg@b-y.org.ilאל עו"ד
הדס גלר בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם .וזאת עד ליום ( 1.6.22כולל) .לאחר
מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלת מציעים.

.8.4

גילה מציע אי בהירות ו/או דו משמעות במסמכי המכרז ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המסמכים
השונים המהווים את מסמכי המכרז ,ו/או ביקש המציע להעביר שאלות הבהרות יפנה לעירייה בכתב (בקובץ
וורד) ,לא יאוחר מהמועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות לעיל.
פניות לעירייה תעשנה בקובץ  wordבלבד ,בקבצים הניתנים לעריכה בלבד ,בפורמט שלהלן:
מס"ד

עמוד מספר

מספר
סעיף

פירוט השאלה

על הפונים לציין על גבי פנייתם את הפרטים הבאים :שם איש הקשר ,דוא"ל ,מספר הפקס ומס' הטלפון
לבירורים.
 .8.5לא תישמע טענה מפי המציע (לרבות הזוכה במכרז) בדבר סתירה ,או אי התאמה ,חוסר בהירות או ספק
במובן פרטי המכרז או במסמכי המכרז ,אלא אם פנה לעירייה כאמור בסע'  8.3-8.4לעיל .המציעים יהיו
מנועים ומושתקים ,מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ,מכל מין וסוג שהן ,לאחר המועד להגשת ההבהרות.
 .8.6העירייה תהא רשאית שלא להשיב לפניה אם לא נערכה בהתאם לאמור בסעיף  8.4לעיל .כמו כן ,העירייה
תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתייחס או שלא להתייחס לבקשות ההבהרה וכן לערוך את
שאלות ההבהרה ,והכל בהיקף ומתכונת שייקבעו על ידה .תשובת העירייה לבקשות תפורסמנה באתר
העירייה.
 .8.7פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט ייחשב לכל דבר ועניין כאילו הובא לידיעתו של
כל אחד מהמציעים .על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית ,להתעדכן בכל עת ,בעצמם ובאופן
ייזום ,אודות קיומם של ההבהרות ,שינויים והודעות מטעם העירייה בקשר למכרז .תשובות ,הבהרות,
תיקונים ,תוספות ,שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב ,אם יינתנו ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,
ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין.
 .8.8המציע מחויב להדפיס כל הבהרה ו/או שינוי ,ולצרפן להצעה כשהן חתומות על-ידי המציע בכל עמוד לאישור
כי הללו התקבלו על-ידו ,הובנו ,ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה ,אלא אם כן נקבע אחרת במסגרת
ההבהרה.
 .8.9לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה ו/או מי מטעמה ,בכתב או בעל-פה ,אלא אם נמסרה באמצעות
הודעה כאמור.
 .8.10מועד הגשת ההצעות  -המועד האחרון להגשת ההצעות הינו לא יאוחר מיום  20.6.22עד השעה 14:00
בדיוק .ההצעות תוגשנה במסירה אישית למזכירות לשכת מנכ"ל ,בבניין העירייה ,ברחוב ז'בוטינסקי ,2
בבאר יעקב.
הצעה שתתקבל לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,או שתימסר בדואר ,או בכל דרך אחרת שאיננה
מסירה אישית ,לא תוכנס לתיבת המכרזים ,לא תיבדק ותוחזר למציע כמו שהיא.
למען הסר ספק יובהר ,כי וועדת המכרזים לא תדון בהצעה אם נמסרה למזכירות לאחר המועד האחרון
הקבוע להגשת ההצעות ,מכל סיבה שהיא.

10

 .8.11דחיית מועדים  -בכל עת ,עד המועד האחרון להגשת הצעות ,העירייה תהא רשאית לדחות את לוחות הזמנים
של המכרז ,לרבות המועד האחרון להגשת הצעות ,מכל סיבה שהיא ,ללא חובת הנמקה .דחתה העירייה את
לוחות הזמנים ו/או המועד האחרון להגשת הצעות כאמור ,תפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של
העירייה ועל המשתתפים מוטלת האחריות לעקוב אחר הודעות ועדכוני העירייה .המועד

החדש שיקבע על-ידי העירייה ,ייחשב לכל דבר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות .באם לא נאמר במפורש
אחרת במסגרת הודעה מטעם העירייה ,בכל יתר המועדים והוראות מסמכי המכרז לא יהא כל שינוי.

 .9תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר הצעותיהם עומדות במועד האחרון להגשת
ההצעה ,במצטבר ,בכל התנאים המוקדמים המפורטים להלן:

תנאי סף מנהליים
.9.1
.9.2
.9.3
.9.4
.9.5
.9.6

המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.
לעניין הוראות סעיף  9.1זה ,יובהר כי שותפות שאינה רשומה ומיזם משותף לא יהיו רשאים להגיש הצעה
למכרז ,ואלו ייפסלו על הסף.
המציע הינו בעל אישור תקף מפקיד שומה בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה
(נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו.1975-
המציע הינו בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים
זרים כדין.
המציע ,קרובו ,מנהליו ושותפיו נעדרים קרבה לעובדי העירייה ו/או לחברי מליאת מועצת העיר.
המציע שילם את דמי רכישת המכרז.

תנאי סף מקצועיים
 .9.7המציע הינו בעל רישיון מנהל תיקי השקעות בתוקף ,שניתן לו על-פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה;1995-
 .9.8המציע בעל ניסיון של לפחות  3שנים רצופות ,שקדמו למועד ההגשה האחרון במכרז ,בניהול תיקי השקעות.
שווי כלל תיקי ההשקעות ,המנוהלים על-ידי המציע בכל פרק הזמן האמור עולה על  1מיליארד .₪
 .9.9בשנים  2021 ,2020המציע סיפק ,ברצף ,שירותי ניהול תיקי השקעות ל 3 -רשויות מקומיות ו/או תאגידים
עירוניים ו/או תאגידי מים וביוב ( 3גופים שונים לכל הפחות) בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל .השווי
המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על-ידי המציע עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או
תאגידי מים וביוב בפרק הזמן האמור הינו בהיקף כספי העולה על  150מיליון  ₪ולא יפחת מ 15 -מיליון ₪
לכל תיק.
 .9.10נכון למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז מתקיימים במציע:
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 .9.10.1תהליכי בקרה וניהול סיכונים ,באמצעות פעילות בקרה ייעודית פנימית ובלתי תלויה ,הכוללים:
מערכת לניהול תיקים ממוחשבת ,הפועלת באמצעות מודלים מתקדמים ,והמתריעה ברמה יומית על
חריגות ,ודורשת אישור מנהל במציע ,כי תיק ההשקעות חורג מהוראות חוזר המנכ"ל; בנוסף ,למציע
בעל תפקיד שהינו מבקר ניהול תיקי השקעות ,האמון ,בין היתר ,על סקירת תיקי ההשקעות
המנוהלים על-פי חוזר המנכ"ל על ידי המציע.
 .9.10.2למציע פעילות ניתוח אג"ח פנימית/אנליזה המנתחת את הסיכון הגלום בנייר הערך טרם רכישתו,
הכוללת ניתוח הפוטנציאל והסיכון הגלומים בכל נייר ערך בטרם רכישתו; בנוסף ,על כל נייר ערך

מתבצעת אנליזה עצמאית ע"י אנליסטים של המציע טרם רכישתו (כך שאין הסתמכות רק על הדירוג
החיצוני של נייר הערך).

 .10צירוף מסמכים להוכחת כשירויות המציע  -תנאי סף
כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל האישורים ,הפרטים והמסמכים המפורטים להלן ,אשר יהוו חלק
בלתי נפרד מהצעת המציע:
 .10.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.1לעיל יצרף המציע:
 .10.1.1טופס מספר  1כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 .10.1.2המציע יצרף להצעתו תעודת רישום עדכנית ורשמית של התאגיד ,כולל תעודה להחלפת שם ככל
הנדרש (חברה ,עמותה ,אגודה שיתופית או שותפות רשומה).
תשומת לב המציעים כי שותפות שאינה רשומה ומיזם משותף לא יהיו רשאים להגיש הצעה במכרז.
 .10.2להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיפים  9.2 - 9.4לעיל יצרף המציע:
המציע יצרף את כל האישורים הנדרשים להלן כשהם בתוקף:

.10.2.1

אישור תקף מפקיד שומה בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח
חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו.1976-

.10.2.2

אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

.10.2.3

טופס מספר  2כשהוא מלא וחתום כנדרש.
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 .10.3להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.5לעיל יצרף המציע:
טופס מספר  8כשהוא מלא וחתום כנדרש.
 .10.4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.6לעיל יצרף המציע:
קבלה על שם המציע ,המעידה על רכישת המכרז.
 .10.5להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.7לעיל יצרף המציע:
העתק נאמן למקור (חתום ע"י עורך דין) של רישיון תקף על שם המציע לניהול תיקי השקעות ,בהתאם לחוק
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה ,1995-בצירוף אישור
מאתר הרשות לניירות ערך שהרישיון בתוקף ו/או שהוא לא בוטל או הושעה בכל אופן שהוא.
 .10.6להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיפים  9.8-9.9לעיל יצרף המציע:
תצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף בנוסח טופס מספר  ,3כשהוא מלא בכל חלקיו ,חתום ומאומת כדין,
בצירוף אישור רו"ח בנוסח טופס מספר  ,4להוכחת ההיקפים הכספיים הנדרשים בסעיפים  9.8-9.9לעיל.
 .10.7לצורך ניקוד איכות ההצעה על פי סעיף  0להלן יצרף המציע:
תצהיר לצורך ניקוד האיכות בנוסח טופס מספר  ,5אשר ימולא על ידי מנכ"ל המציע או סמנכ"ל הכספים
של המציע ,ויאומת כדין על-ידי עורך דין.

 .10.8קורות חיים ותעודות השכלה של מנהל ההשקעות הראשי במציע .בנוסף ,חובה לצרף העתק צילומי של
רישיון בתוקף לניהול תיקים.

 .10.9קורות חיים ותעודות השכלה של מנהל תיק המוצע מטעם המציע.
 .10.10כל מסמך אחר הנדרש לצורך ניקוד איכות ההצעה.

 .11מסמכים נוספים לצירוף
 .11.1טופס מספר  - 7הצהרה והתחייבות בדבר תנאי פסלות והעדר ניגוד ענייניים.
 .11.2טופס מספר  - 9אישור הבנת תנאי המכרז.
 .11.3מסמך ג'  -הצעת המחיר ,מלאה וחתומה כנדרש.
 .11.4טופס מספר  - 11טופס פירוט ממליצים.
 .11.5כל יתר מסמכי המכרז ,כשהם מלאים במקומות הנדרשים וחתומים על ידי המציע.
 .11.6שינויים במסגרת הבהרות ו/או תשובות העירייה לשאלות הבהרה והודעות עדכון שיועלו לאתר העירייה
(על-ידי העירייה) אם וככל שיהיו כאלה – כשהן חתומות על-ידי המציע לאישור כי הללו התקבלו על-ידו,
הובנו ,ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה.
 .11.7ככל שמדובר בעסק בשליטת אישה ,כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-יצרף המציע
אישור של רואה חשבון ותצהיר כנדרש בחוק.
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 .12סמכויות העירייה
מבלי לגרוע מסמכויות העירייה על-פי כל דין ,סמכויות העירייה יהיו ,בין היתר ,כדלקמן:

.12.1
.12.2

.12.3

.12.4

העירייה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,שלא לדון ולפסול הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים
המפורטים לעיל.
בהתאם לשיקול דעת וועדת המכרזים ,ומבלי שתהא חייבת לעשות כן ,תהא רשאית היא ,באמצעות יו"ר
הוועדה ,לדרוש השלמת מסמכים שלא צורפו כנדרש להצעה ו/או הבהרה של מסמכים ו/או מידע ו/או
חתימה משלימה/חוזרת על מסמכים לשם השלמת הצעת המציע ,והכל תוך פרק הזמן הקצוב שיקבע על ידי
יו"ר הוועדה .יובהר ,כי העירייה תהא רשאית לפסול מציע אשר לא נענה באופן מלא ובמועד שנקבע לכך,
לדרישות העירייה ,מטעם זה בלבד.
העירייה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש בהתאם לשיקול דעתה מכל מציע להגיש לה כל מסמך ו/או
מידע שיידרש על ידה ,אף אם לא נדרש לצרפו בהתאם למכרז זה ,ו/או לקבל הבהרות ו/או פרטים נוספים
ו/או חשבונית ו/או כל מסמך אחר הרלוונטי להצעת המציע ובחינת עמידתו בתנאי המכרז.
העירייה תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למקבלי השירות להם סיפק המציע שירותים,
על-מנת לבחון עמידתו ,הן בתנאי הסף והן בתנאי המכרז בכלל ,או בכל תנאי אחר שהינו רלוונטי למכרז.

 .12.5ועדת המכרזים ו/או מי שהוסמך על ידה ,תהא רשאית לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן או אתר ,המוחזק או
מופעל על-ידי המציע ,וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירותים המוצעים ,ולפנות ולקבל
המלצות מגורמים עימם עובד המציע.

 .12.6תיקון טעויות  -מבלי לגרוע מסמכויות ועדת המכרזים לפי דין ,ועדת המכרזים ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,תהא רשאית לתקן טעויות טכניות ,טעויות סופר או טעויות חשבונאיות ,לרבות תיקון אריתמטי,
שנתגלו בהצעה והמציע מקבל על עצמו את תיקון הטעויות שיבוצע כאמור ,בין בהצעתו בין בהצעות אחרות,
וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי הועדה ,בכפוף לכל דין.

 .13ההצעה; איסור הכנסת שינויים
.13.1

.13.2
.13.3
.13.4
.13.5
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.13.6

.13.7

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ,אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם ,קשר או תיאום עם
גופים אחרים המגישים הצעות למכרז .למען הסר ספק יודגש ,כי הצעת המציע הינה אישית וחסויה ,באופן
שהמציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע
כל פעולה שעשוי להיות בה משום תיאום ו/או קנוניה ו/או תכסיסנות.
הגשת הצעה על-ידי מציע תהווה לכל דבר ועניין הסכמה מצידו של המציע לכל ההוראות ,התנאים והתניות
הכלולים במסמכי המכרז.
על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז ,וכן כל נתון ופרט משפטי ,כלכלי ,עסקי או אחר,
הרלוונטי להליך המכרז ,למתן השירותים ולקיום כלל התחייבויותיו של המציע על-פי מסמכי המכרז.
המציע יגיש הצעתו בלי לבצע בנוסחם המודפס של מסמכי המכרז כל תיקון ,שינוי ,השמטה ,הסתייגות,
התניה או תוספת .בהגשת הצעתו מקבל עליו המציע את תנאי המכרז ככתבם וכלשונם.
העירייה תהא רשאית לפסול על-פי שיקול דעתה הבלעדי כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור ,לרבות הצעה
הכוללת תיקון ,שינוי ,הסתייגות ,התניה ,השמטה ,חוסר במסמכים או תוספת בנוסח מסמכי המכרז ,וכן
תהיה רשאית להתעלם מכל הסתייגות ,שינוי ,תוספת ,חוסר או השמטה כאמור ולראות במציע כמי שהגיש
הצעה בלתי מסויגת והתחייב לפעול עפ"י תנאי המכרז ככתבם וכלשונם ,או לפנות למציע בבקשה להסרת
ההסתייגויות ,או להתעלם מפגמים שאינם מהותיים לפי שיקול דעתה .ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל
ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ,ואולם למען הסר ספק ,לא יהיה בכל שינוי כאמור כדי
לחייב את העירייה בכל אופן שהוא.
מבלי לפגוע באמור בסעיף  13.5לעיל ,יובהר ,כי מציע שכלל בהצעתו הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת ו/או
תיקון ו/או השמטה ,וועדת המכרזים רשאית בהתאם לשיקול דעתה לראות במציע כמציע אשר פעל בחוסר
ניקיון כפיים על כל המשתמע מכך.
בהגשת הצעתו  ,מתחייב המציע להמציא לעירייה ,או למי מטעמה ,כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידיהם,
לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים /או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים לגבי הצעתו
ו/או מסמכים נוספים אף אם לא נדרשו במסגרת המכרז ,ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם העירייה ,או
מי מטעמה ,בכל הנוגע לביצוע בירורים כאמור .המציע יעביר לעירייה את כל הנתונים והמסמכים אם נדרשו
על ידה בהתאם למועד הקבוע בפנייתה ,ככל והמציע לא העביר בתוך המועד הקבוע את הדרוש,
הצעת המציע עלולה להיפסל.
החומרים שיועברו על יד המציע ו/או תגובת המציע יצורפו להצעה וייחשבו כחלק בלתי נפרד הימנה.

 .14אחריות המציע לבחינת מסמכי המכרז טרם הגשת ההצעה
 .14.1נתוני המכרז ,כפי שנמסרו למציעים במסגרת הליך פומבי זה ,הינם לפי מיטב ידיעתה של העירייה על-פי
נתונים הקיימים בידה ,והגשת הצעה במכרז כמוה כאישור ,כי האחריות המלאה והבלעדית לבדיקת נתוני
המכרז ,לרבות נתונים פיננסיים וכדאיות ,חלה על המציע ,ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 .14.2המציע מצהיר ,כי ידוע לו שחלה עליו אחריות מלאה ובלעדית לבדוק בעצמו ו/או באמצעות בעל מקצוע
מומחה מטעמו ,על אחריותו ועל חשבונו ,את כל היבטי המכרז ובכלל זה היבטי התמורה ביחס למתן
השירותים ,אופי מתן השירותים וכל הדרוש להוציאם לפועל.
 .14.3יודגש ,כי לא יהיה במסירת מידע במכרז על-מנת להחיל על העירייה אחריות כלשהי ו/או על-מנת לגרוע ו/או
לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי מכרז ובנספחיהם ,ויחולו בעניין זה יתר הצהרות
והתחייבויות המציע/הזוכה כפי שהן נקובות במכרז זה.

 .15אופן מילוי והגשת טופס הצעת המחיר
.15.1

.15.2
.15.3
.15.4
.15.5
.15.6
.15.7
.15.8
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המציע ימלא בטופס הצעת המחיר – מסמך ג' (להלן" :הצעת המחיר") ,את שיעור אחוז העמלה השנתית
המבוקש (כנגזרת של סכום תיק ההשקעות אשר ינוהל על ידו) בגין אספקת כל השירותים במסגרת המכרז.
מובהר כי העמלה כוללת מע"מ כדין.
הצעת המחיר חייבת להיות מוגשת כשהיא חתומה על-ידי מורשה החתימה מטעם המציע.
ההצעה הכספית של המציע תהווה תמורה סופית ומוחלטת המגיעה למציע בגין מתן מלוא השירותים,
לרבות מע"מ כדין וכל הוצאה ישירה ועקיפה של המציע ,מבלי שתשולם תוספת כלשהי מכל סיבה שהיא.
יש למלא את אחוז העמלה השנתית המבוקש בכתב ברור וקריא שאינו משתמע לשתי פנים; הצעה שתירשם
באופן שאינו ברור עלולה להיפסל.
הצעת המחיר תירשם הן בספרות והן במלל .במידה ותהיה סתירה בין הספרות למלל ,יגבר האמור במלל.
אי מילוי אחוז העמלה השנתית המבוקש על-גבי טופס ההצעה הכספית יביא לפסילת ההצעה.
המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס הצעת המחיר.
הצעת המחיר המלאה והחתומה על-ידי המציע תוגש במעטפה סגורה ואטומה (בתוך המעטפה הסגורה
המכילה את יתר מסמכי ההצעה) ,עליה יירשם "הצעת המחיר – מכרז מס'  "10/22בלבד.

 .16אופן הגשת ההצעה
 .16.1המציע יגיש את כל מסמכי המכרז וכן את יתר המסמכים אותם נדרש הוא לצרף במסגרת הצעתו בשני
עותקים :מקור  +העתק ,בצירוף עותק סרוק בפורמט  PDFשל כל מסמכי ההצעה על-גבי התקן נייד ( Disk
 )on Keyאשר יוכנסו למעטפת הגשה סגורה ,עליה יצוין "מכרז מס'  10/22למתן שירותי ניהול תיקי
השקעות לעיריית באר יעקב" ,ללא פרטי זיהוי של המציע.
הצעת המחיר בהעתק אחד תוכנס במעטפה סגורה למעטפה המכילה את יתר מסמכי המכרז ,כמפורט בסעיף
 15.8לעיל.
 .16.2ההצעות ,על כל צורפותיהן ,תערכנה בשפה העברית.
 .16.3כל תנאי הסף יופרדו בחוצץ נפרד (דהיינו כל תנאי סף בחוצץ נפרד) ,עליו יצוין מספר התנאי ויצורפו לכך כל
המסמכים הנדרשים להוכחה.
 .16.4המציע ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה על ידיו ,ויחתום על כל עמוד ועמוד
במסמכי המכרז ,לרבות על ההסכם ונספחיו ועל ההבהרות/שינוים ככל ויהיו .חתימת המציע תהיה
באמצעות חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם של המורשים לחתום מטעם המציע ובשמו.
 .16.5בהגשת הצעתו מתחייב המציע להמציא לעירייה ,או למי מטעמה ,כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידיהם,
לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתו ,ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם העירייה,
או מי מטעמה ,בכל הנוגע לביצוע בירורים כאמור.

 .17דגשים נוספים להגשת ההצעה
מבלי לגרוע מהאמור ביתר הוראות מכרז זה ,תשומת לב המציעים להוראות הבאות:
.17.1
.17.2
.17.3

.17.4

עמידה בתנאי הסף ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז יבדקו בייחס למציע ,אלא אם נקבע אחרת
במפורש.
איסור על הגשת הצעה משותפת – מובהר ,כי הגשת הצעה במשותף (מיזם משותף -כאשר מוגשת הצעה אחת
ע"י שני מציעים במשותף ,או יותר) תביא לפסילת ההצעה.
חברות קשורות  -ישויות משפטיות אשר האחת מהן מחזיקה בשנייה ,במישרין או בעקיפין ,או מצויות
באחזקה משותפת ,במישרין או בעקיפין ,לא יהיו רשאיות להגיש הצעות נפרדות למכרז זה והצעתן עלולה
להיפסל.
בהגשת הצעתו ניתנת מטעם המציע הסכמתו ,ככל שזו נדרשת ,כי במקרה שבו יבחר לספק את השירות,
ועדת המכרזים תהא רשאית להציג את הצעתו בפני המציעים האחרים .במקרה שהמציע סבור שהצעתו
כוללת פרטים חסויים/סודיים ,יצוין הדבר במפורש על ידי המציע כאמור בסעיף  18להלן.

 .18בקשה לסודיות וזכות עיון
.18.1

.18.2
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.18.3

.18.4

.18.5

.18.6

מבלי לגרוע משיקול דעתה של העירייה וסמכותה על-פי כל דין ,רשאי המציע להגיש בכרך נפרד את פירוט
הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעה ,אשר העיון בהם על-ידי המציעים האחרים עלול ,לדעת אותו
מציע ,לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ,ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור (להלן" :בקשת
המציע לסודיות").
יובהר ,כי מסמכים הקשורים להוכחת תנאי הסף וכן הצעת המחיר ,לא יוכרו כסוד מסחרי או מקצועי .ככל
ומדובר במסמכים ,אשר יש להם משקל בבחירת ההצעה הזוכה ,על המציע להביא בחשבון ,כי ככלל העירייה
לא תראה בהם כמסמכים סודיים.
בקשת המציע לסודיות תתייחס באופן פרטני לפרקים ולכל סעיף וסעיף לו הטוען מציע לסודיות .בנוסף ,על
המציע לנמק במסגרת בקשת המציע לסודיות את הטעמים לסודיות עבור כל פרק וסעיף עבורם היא
מתבקשת.
העירייה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה ,לדחות כל בקשה לסודיות ,אשר הוגשה באופן כוללני ללא
הפנייה לפרקים ולסעיפים קונקרטיים בהצעה ו/או ללא נימוק של כל סעיף וסעיף הכולל פירוט מדוע קיימים
לטענת המציע טעמים לסודיות ,ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
מובהר בזאת ,כי העירייה תחליט ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתידרש לנמק החלטתה זו ,מהם
הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים ,וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה
ו/או תביעה בקשר לכך.
כמו כן מבהירה העירייה באופן מפורש ,כי בכל מקרה ,מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע ו/או
בעלי התפקידים המוצעים מטעמו בתנאים המקדמיים לרבות שמות ופרטי המציע ,וכן שמות ופרטי בעלי
תפקידים (לרבות בעלי תפקידים מוצעים) מטעם המציע  -אינם חסויים ואינם סודיים .המציע יישא
באחריות המלאה והבלעדית ליידע ,במידת הצורך ,את הגורמים המאוזכרים בהצעתו ,כי מידע אודותם

נכלל בהצעה למכרז ,וכי מידע כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים במכרז ,אשר ייתכן והנם
מתחרים של המציע.
 .18.7המציע יהיה מנוע ומושתק מלדרוש את מימושה של זכות העיון בהצעות אחרות ,בכל הנוגע למידע עבורו
הגיש בקשת סודיות ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעירייה בקשר לכך.

 .19הליך בחינת ההצעות
 .19.1שלב א'  -עמידה בתנאי הסף:
בשלב זה יבדקו המסמכים שהוגשו על-ידי כל מציע ,על-מנת לוודא שההצעה עומדת בדרישות הסף ובתנאים
המוקדמים להגשת הצעות המפורטים בסעיף  9לעיל ,וכן שהינה כוללת את כל המסמכים והאישורים
שהמציע נדרש לצרף להצעתו.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ויתר מסמכי המכרז ו/או המסמכים לא נחתמו
כנדרש ו/או נפל פגם במסמכים ,רשאית ועדת המכרזים ,מטעם זה בלבד ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או -לחלופין -לבקש ,כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר
איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה ,או -לחלופין -לבצע מיוזמתה כל תיקון של פגם
טכני; כן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי .כן רשאית
העירייה לערוך כל בירור ולקבל כל השלמה ו/או הבהרה ,כאמור ,ביחס למסמכים ולמידע הנוגעים לניקוד
איכות ההצעה  -במהלך שלב ב'.
 .19.2שלב ב'  -איכות ההצעה ( 70%מהציון הכולל של ההצעה):
 .19.2.1ציון האיכות של הצעות המציעים ייקבע על-ידי וועדת המכרזים ו/או וועדת משנה מטעמה ,אשר
תתבסס על המסמכים והמידע אשר יוגשו ו/או יומצאו על-ידי המציע ובהתאם ליתר הוראות
המכרז.
 .19.2.2המציע ומי מטעמו יוזמנו לראיון התרשמות בפני וועדת המכרזים ו/או וועדת משנה מטעמה ,על-
מנת להתרשם מיכולותיו ,לרבות מגוון לקוחות ,ניהול תיקים ,צוות יועצים ,מערכי שירות וכיו״ב.
 .19.2.3הודעה בכתב בדבר מועד הריאיון ,תימסר למציעים שעמדו בתנאים המוקדמים לכך ,בהתראה
מראש .ההשתתפות בראיון הינה חובה .מציע ,אשר לא יתייצב במועד הקבוע ובהתאם לדרישות
ההודעה ,רשאית העירייה לפסול את הצעתו ו/או ליתן לה ניקוד איכות  0בכלל או בסעיפים
מסוימים מטבלת האיכות ו/או לנקוט בכל פעולה על-פי זכויותיה הקבועות במסמכי המכרז ובדין.
ניקוד האיכות המרבי הוא  100נקודות ,והוא יינתן בהתאם לקריטריונים והמשקלות המפורטים
בטבלה מטה (להלן" :טבלת ניקוד האיכות"):
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הנתון
הנדרש
לקבלת
מלוא
הניקוד

ניקוד מלא

הערה

A

היקף תיקי השקעות של תאגידים
המציע
על-ידי
המנוהלים
במיליארדי  ₪במועד הגשת הצעתו
למכרז.

 1.5מיליארד
₪

10

B

מספר הרשויות המקומיות ו/או
התאגידים העירוניים ו/או תאגידי
המים והביוב שהמציע ניהל עבורם
תיקי השקעות בשנים 2021 ,2020

10

20

C

הוותק של מנהל ההשקעות הראשי
בניהול תיקים

10

10

היקף של  1.5מיליארד ומעלה
יזכה את ההצעה ב 10-נק'.
היקף כספי נמוך יותר יזכה
את ההצעה בניקוד יחסי (שבר
של נקודה יעוגל כלפי מעלה
לנקודה שלמה).
יוענקו  2נק' בגין כל רשות
מקומית ו/או תאגיד עירוני
ו/או תאגיד מים וביוב מעבר
ל 3 -הגופים שנדרשו לצורך
הוכחת עמידה בתנאי הסף
של המכרז עד למקסימום של
 20נק'.
יוענק ניקוד בהתאם למספר
השנים בהן מחזיק מנהל
ההשקעות הראשי ברישיון
לניהול תיקים.
שנת ותק  -נקודות:

#

הקריטריון

הנתון
הנדרש
לקבלת
מלוא
הניקוד

ניקוד מלא

D

ריאיון אישי עם מנהל תיק ומנהל
ההשקעות הראשי המוצע על-ידי
המציע.

-

40

ראיון של מנהל ההשקעות
הראשי ומנהל תיק המוצע.
וועדת המכרזים ו/או מי
מטעמה תעניק ניקוד על
בסיס קורות החיים
והתרשמות מקצועית ובלתי
אמצעית מהמנהלים וממידע
שימסרו אודות המציע.

E

המלצות של רשויות מקומיות ו/או
תאגידים עירוניים ו/או תאגידי
מים וביוב מוניציפאליים ,שהמציע
סיפק להם שירותים בהתאם
להוראות חוזר המנכ"ל ,התקף
בעת מתן השירותים בשנים 2020-
.2021

-

20

ראו סעיף 19.2.5

#

הקריטריון

הערה
עד  5שנים  0 -נק'
שנה  6ומעלה 6 -נק'
שנה  7ומעלה 7-נק'
שנה  8ומעלה 8 -נק'
שנה  9ומעלה 9 -נק'
 10שנים ומעלה 10 -נק'

18
סה"כ

.19.2.4

.19.2.5

 100נק'

הציון לקריטריון  Aבטבלת האיכות -הנתון הנדרש המקסימאלי  1.5מיליארד  ₪והניקוד
המקסימאלי  10נק' ,כלומר כל מציע שמנהל תיקי השקעות של תאגידים בהיקף כספי של 1.5
מיליארד  ₪ומעלה יזכה למלוא  10הנקודות .מציע שמנהל  750מיליון  ₪יזכה ל 5-נק' לפי החישוב
הבא5= 10* 750 /1500 :
הציון לקריטריון  Eבטבלת האיכות  -יינתן על-פי סקר שביעות רצון טלפוני ,לפי שאלון מובנה,
שתערוך וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה ,בקרב  2לקוחות של המציע (רשויות מקומיות ו/או
תאגידים עירוניים ו/או תאגידי מים וביוב מוניציפאליים ,שהמציע סיפק להם שירותים בהתאם
להוראות חוזר המנכ"ל) כפי שצוינו על ידי המציע במסגרת טופס מספר  ,5לפי בחירת העירייה (כל
ריאיון טלפוני עד  10נק').
על אף האמור רשאית העירייה לפנות ללקוחות אחרים לפי שיקול דעתה המוחלט.

באחריותו המוחלטת של המציע לוודא כי פרטי ההתקשרות של אנשי הקשר הינם מעודכנים ואת
זמינותם של כל אנשי קשר לצורך מסירת חוות-הדעת לעירייה .במידה ואיש קשר כלשהו לא
יהיה זמין לצורך מתן חוות דעת ,יעשה ניסיון נוסף להשיגו ואם ניסיון זה אף הוא לא צלח ,העירייה
תהא רשאית לפנות לממליץ/איש קשר חלופי ו/או להעניק ציון  0בפרמטר הרלבנטי/בגין המלצה
זו ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת ,תוך שמירה על כללי השוויון בין המציעים ,וזאת מבלי שלמציע
תעמוד כל טענה ,דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 .19.2.6ציון האיכות יחושב ע"י מצרף הציונים שקיבל המציע עבור כל קריטריון של איכות:
 100 =A +B +C +D + Eנק' ציון מקסימאלי
ּ
 .19.3שלב ג' – שקלול ההצעה הכספית ( 30%מהציון הכולל של ההצעה):
ההצעות ידורגו על-פי דמי הניהול שיוצעו על-ידי המציעים ,כדלקמן:
ההצעה הזולה ביותר בין ההצעות תקבל ציון  100%עבור רכיב המחיר ויקרא עלות הבסיס.
ציון ההצעה הכספית של כל הצעה אחרת ייקבע בשורש ביחס הפוך להצעה הזולה ביותר ,דהיינו ע"י חלוקה
של שורש עלות הבסיס בשורש ההצעה הנבדקת ומוכפל ב .100 -ציון מקסימאלי להצעה הזולה ביותר100 -
נק'.
ציון ההצעה הכספית יחושב לפי הנוסח שלהלן:
ציון ההצעה הכספית =

X 100

שורש מחיר ההצעה הזולה ביותר
שורש מחיר ההצעה הנבדקת

 .19.4בחירת ההצעה הזוכה
לאחר בחינת ההצעות ומתן ציונים בהתאם לאמות המידה והמשקולות ,כקבוע לעיל ,תקבע העירייה את
הציון הסופי המשוקלל של כל אחת מההצעות ,כמפורט להלן:
ציון סופי = ציון איכות ההצעה *  + 70%ציון ההצעה הכספית * 30%
 .19.5העירייה תדרג את ההצעות הכשירות שעמדו בתנאי הסף ונכללות במאגר ,בהתאם לציון הסופי המשוקלל
מהציון הגבוה ביותר לנמוך.
אין באמור לעיל וביתר הוראות המכרז ,כדי לפגוע מזכותה של העירייה שלא לבחור באף הצעה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
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 .20הצהרות והתחייבויות המציע
מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע על-פי מסמכי המכרז ,בהגשת הצעתו כל מציע
מצהיר וכן מתחייב כלפי העירייה ,כדלקמן:
 .20.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכיו ידועים
ונהירים לו ,לרבות חובתו לשלם לעובדיו שכר בהתאם להוראות חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-וכי יש
לו את כל הידיעות ,הכישורים והמסוגלות המקצועיות האחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את
העבודות ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .20.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ,כי ידועים ונהירים לו כל הנתונים והנסיבות
הקשורים במילוי התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז ,ובכלל זה ההסכם ,לרבות כל הדינים והחוקים
הרלוונטיים.
 .20.3כל טענה בדבר טעות ,אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור במתן השירות מושא
המכרז ,לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על-ידי המציע.

 .20.4כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה
והגשתה ,תחולנה על המציעים בלבד .למניעת ספק ,המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין
הוצאותיהם כאמור ,לרבות במידה והמכרז בוטל.

 .21החלטות העירייה
 .21.1העירייה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להתחשב בין השאר ,ביכולתו של המציע ,בניסיונו
ובכישוריו של המציע וכל מי מטעמו ,למתן השירותים וליכולתו להפעלת מתן השירותים ,וכן להתחשב בכל
מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג על-פי תנאי המכרז והוראותיו.
 .21.2העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
 .21.3אם לא תעלה ההתקשרות עם מי מהזוכים או תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי ,בכל שלב ,העירייה תהא
רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע שדורג במקום הבא במאגר ולחתום אתו על
הסכם התקשרות ,בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו של אותו מציע.
 .22תנאי פסלות וניגוד עניינים
 .22.1זכייה במכרז כפופה ,בין היתר ,לבחינת ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים וכן שלא מתקיימים
במציע תנאי פסלות העלולים לפסול הצעתו ,לשם בחינת עמידת המציע בתנאים הנדרשים בעניין זה,
יצהיר המציע ומנהל התיק המוצע (כ"א בנפרד) במסגרת טופס מספר  7להזמנה להציע הצעות על
התחייבות בדבר תנאי פסלות והעדר ניגוד עניינים.
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 .22.2על המציע לבחון בטרם הגשת הצעתו ,כי לא מתקיימים בו ו/או במי מטעמו ,לרבות במפורש במנהל
התיק ו/או במנהל הלקוח ,תנאי פסלות ואין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד
עניינים ,לרבות ניגודי עניינים בין קשריו העסקים ,המקצועיים או האישיים ,כל עסקה או
התחייבות ,בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם לאו ,ואין קשר כלשהו בינו לבין כל
גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסק מכרז זה ,זולת במסגרת מכרז זה ולצורך ביצועו.
 .22.3המציע מחויב כי במידה והוא או מי מטעמו ,לרבות במפורש מנהל התיק ו/או מנהל הלקוח ,אינו
עומד בתנאים האמורים ,ידווח על כך באופן מידי בכתב במסגרת הגשת הצעתו למכרז ו/או מיד עם
היוודע הדבר ו/או אף לאחר זכייתו ,לנציג העירייה וימלא אחר כל הנחיות העירייה ,לרבות הגשת
כל מסמך/הבהרה בהתאם למועדים שאותם תקבע העירייה .לאחר דיווח המציע הנושא יבחן על ידי
העירייה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,והחלטתה ,תהא אשר תהא ,מחייבת את המציע לכל
דבר ועניין.
 .22.4המציע מאשר ,כי ידוע לו שהחלטת העירייה אם קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כאמור
הינה החלטה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה ,והיא תהא רשאית ,אם סברה
בנסיבות העניין כי נכון לעשות כן ,שלא לקבל את הצעת המציע על בסיס ניגוד עניינים ו/או חשש
לניגוד עניינים ו/או לקבוע תנאים פרטניים בהתאם לעניין ו/או שלא להתקשר עימו ו/או לבטל את
ההסכם מולו אף לאחר חתימתו ,ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .22.5על המציע ליידע את מנהל הלקוח וכל גורם רלבנטי אחר מטעמו בדבר הוראות סעיף זה .כל טענה
שתעלה בעניין זה על ידי כל צד ג' שאינו המציע ,תופנה למציע ואליו בלבד ,ובכל מקרה ,תטופל על
ידו ועל חשבונו המלא.

 .22.6מובהר ,כי היקף הבדיקות שרשאית העירייה לערוך בעניין זה אינו מוגבל ,והיא רשאית לדרוש
מהמציע ומכל צד ג' מידע ומסמכים נוספים לצורך בדיקותיה ,לרבות דרישה לחתימת גורמים

נוספים על טופס מספר  7ומסמכים נוספים מתוך מסמכי המכרז ,ויראו את המציע וכל מי מטעמו
כמסכימים לאמור ללא סייג.
 .22.7הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים על ההסכם עם הזוכה במכרז והן באות אך כדי להוסיף
על הוראותיו ולא לגרוע מהן.

.23.1

.23.2

.23.3

.23.4
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.23.5

 .23סמכות העירייה לפסילת הצעות
העירייה רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות ,או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה
מוטעית של נושא המכרז ,זו לת אם החליטה העירייה אחרת .אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה
למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה.
פסילה בעקבות ניסיון קודם רע -העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול על
הסף מציע ,אשר לגביו היה לה עימו ניסיון רע ו/או כושל ,לרבות מקרה של אי שביעות רצון משמעותית
מעבודתו ו/או אספקת שירותים על ידו ,אי עמידה בסטנדרטים של השירות הנדרש ,הפרת התחייבויות
קודמות כלפיה ,חשד להונאה ,מרמה וכיו"ב ,או שקיימת לגביו חוות-דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.
פסילה בעקבות ניגוד עניינים -העירייה תהא רשאית לפסול מציע ככל וקיים ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד
עניינים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובין היתר ,תהא רשאית היא לפסול מציע אם יהיה יסוד לחשש כי בביצוע
ההתקשרות על ידו יש ניגוד עניינים ,קיים או פוטנציאלי ,עם השירותים נשוא המכרז.
פסילה בעקבות כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים -העירייה תהא רשאית לפסול מציע אשר מצוי בכינוס
נכסים ו/או הקפאת הליכים.
פסילה בעקבות חקירה פלילית ו/או הרשעה פלילית -מצאה העירייה כי נגד המציע מתקיימת חקירה
פלילית ו/או קיימת הרשעה פלילית ,ועדת המכרזים שומרת על זכותה להורות על פסילת הצעתו של מציע
זה ,לרבות אם קיימת חקירת רשות מוסמכת ו/או ניתנה כנגדו הכרעת דין במסגרתה נמצא אשם או חייב
בעבירות אשר יוחסו לו ו/או ניתן כנגדו גזר דין ו/או הוגש כנגדו כתב אישום במהלך  5השנים אשר קדמו
למועד האחרון להגשת ההצעה ,ובלבד שעולה מהם לדעת העירייה ,חשש כי הדבר יפגע במתן השירותים לפי
מכרז זה ו/או כי לא יוכל לספק את השירותים ו/או כי אינו ראוי לספק את השירותים ,ובפרט אם אלו הנם
בקשר לעבירות על טוהר המידות ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 .24הצעות זהות
במקרה של שוויון בציון הסופי של מספר הצעות כשירות לזכייה ,העירייה תהא רשאית לקיים הליך תחרותי
נוסף ( )Best& Finalבין אותן הצעות ו/או הזוכים ו/או המציעים שעברו את שלב ההצעה
הכספית ,או לעשות ביניהם הגרלה או לבחור את כל ההצעות הזהות ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של העירייה .המציעים מצהירים בזאת כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בגין החלטתה
בעניין זה.
 .25הזוכה במכרז
לאחר בחינת ההצעות המקוריות ו/או החלופיות אשר הוגשו לה ולאחר המלצת הגורם המקצועי ,ו/או לאחר
שניהלה העירייה מו"מ עם המציעים בהתאם לדין ,ו/או קיבלה מהם הבהרות ,תמליץ ועדת המכרזים ככל
והדבר ניתן על זהות הזוכים .ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה
ביותר או מספר הצעות מתאימות או להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא ,והכל במטרה להבטיח את מירב
היתרונות לעירייה.

על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית שלא להמליץ על מציע כלשהו זוכה במכרז .במקרה כזה,
המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת העירייה.
 .26ביטול המכרז; אי חתימה על ההסכם
 .26.1בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מאלה:
 .26.1.1לא לקבל אף הצעה שהיא.
 .26.1.2לא לחתום על הסכם עם הזוכה ו/או לבטל ההסכם ,כולו או חלקו ,בכל שלב אם העירייה תגיע
למסקנה כי אין לה די מקורות כספיים להתחיל כמו גם להמשיך או לסיים מתן השירותים מושא
המכרז.
 .26.1.3להכריז על הצעה יחידה כהצעה זוכה במכרז.
 .26.1.4לבחור מספר הצעות זוכות ,לפי שיקול דעתה המוחלט.
 .26.2לבטל את בחירתו של המציע שנבחר במקרים הבאים:
 .26.2.1התברר ,כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי
בקשר עם המכרז.
 .26.2.2התברר ,כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה לעירייה
עובדה מהותית אשר היה בה ,לדעת העירייה ,כדי להשפיע על בחירתו.
 .26.2.3המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה תנאי מוקדם לחתימת
העירייה על ההסכם עמו ,או שחזר בו ומבקש לבטל הצעתו ,או שנתגלה ,כי אינו מסוגל לקיים את
הצעתו ,או שהפר התחייבות יסודית בהסכם.
 .26.2.4למניעת ספק ,מובהר ,כי כל פעולה כאמור של העירייה לא תזכה את המציעים ו/או את הזוכה,
בכל פיצוי ,שיפוי או החזר כספי כלשהו.
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 .27איסור הסבה
 .27.1המציע ,לרבות הזוכה ,מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי
צד שלישי ,בשום צורה ואופן ,במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר עם זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז ,בין
במסגרת ההזמנה להציע ההצעות ובין לאחר חתימה על ההסכם ,ככל שיחתם.
 .27.2המציע/הזוכה מתחייב בכל שלב משלבי המכרז ו/או ההתקשרות עימו שלא להוסיף או לצרף שום שותף או
ליצור תאגיד אחר או להחליף באדם אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על-פי מסמכי המכרז ,אלא אם
קיבל לשם כך מראש ובכתב את הסכמת העירייה .למען הסר ספק יודגש ,כי העירייה תהא רשאית
לאשר או שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,וללא מתן נימוק כלשהו.
 .27.3כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של
העירייה ,לא יהיה לה כל תוקף ותהא בטלה ומבוטלת מעיקרה .הסב המציע/הזוכה את זכויותיו כאמור ללא
קבלת אישור העירייה תהא העירייה רשאית לכל סעד הנתון לה על-פי מסמכי המכרז וכל דין.
 .28החלטת בית המשפט לאחר הכרזה על זוכה
 .28.1נתקבלה החלטה על ידי העירייה ו/או מי מטעמה בדבר הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה המקורי") ,והוא החל
בעבודתו ,ובעקבות הליך משפטי ייקבע על-ידי בית משפט מוסמך ,כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה ,וכי
תחתיו מוכרז זוכה אחר (להלן" :הזוכה האחר") ,מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע העבודות
ולהעביר ו/או להחזיר לעירייה את כל המידע המצוי אצלו ,בצירוף דו"ח עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו

על-ידו ,ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר ,ובכלל זה לקיים את הוראות החוזה
הנוגעות לסיום ההתקשרות.
 .28.2הזוכה המקורי יהיה זכאי אך ורק לתמורה בגין העבודות שביצע בפועל עד למועד ביטול ההתקשרות על-
ידי בית משפט מוסמך בכפוף להוראות ההסכם ,ובכל מקרה לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה כלפי
הע ירייה בגין האמור בסעיף זה ,לרבות טענת הסתמכות ו/או הוצאות היערכות כלשהן ו/או אובדן רווחים
ו/או הוצאות בגין שירותים עתידיים שטרם סופקו בפועל.
 .28.3החליט בית משפט מוסמך ,כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז
חסרי תוקף או בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה ,לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז ,אשר
יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין ,ככל שהעירייה תחליט כאמור .שיקול הדעת אם להמשיך במסגרת
הליך המכרז לאחר צמצומו כאמור או לבטלו יהיה של העירייה בלבד ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה
בקשר לכך.
 .28.4הובא עניין הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה ערכאה
שיפוטית ,כי הוראה מהוראות מכרז זה פסולה ,משום שאינה עומדת בדרישות הדין ו/או מכל טעם אחר,
תיראה אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמוד בתוקפה .ביטול או
צמצום כאמור לא יפגע ביתר הוראות מכרז זה ,והוראות אלו תיוותרנה בתוקף מחייב זולת אם העירייה
תחליט ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,כי עקב ביטול או צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים
נוספים או לבטל את המכרז.
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 .29סמכות שיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין ,סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהליך
המכרז תהא נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז ,לפי סמכותם העניינית ,ולהם בלבד.

 .30כללי
 .30.1המציעים מתבקשים לשמור בידם עותק מלא של מסמכי המכרז והצעתם במכרז.
 .30.2ניהול הליכי ה מכרז ו/או מימוש סמכות כלשהי מסמכויות העירייה ו/או ועדת המכרזים יכול ותיערך
באמצעים דיגיטליים ((כדוגמת שיחת וידאו באפליקציית "זום") ,והמציעים מוותרים על כל טענה בנוגע
לכך.
 .30.3הודעות למציעים בהתאם למסמכי המכרז ,תימסרנה בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני או בפקס') ,בהתאם
לפרטי ודרכי ההתקשרות עם איש הקשר מטעם כל מציע ,כפי שנמסרו על ידיו בעת רכישת מסמכי המכרז.
 .31א י ש ו ר
 .31.1חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.

הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע:

שם מלא  +חתימה
וחותמת של המציע/חבר
במציע  +ציון תפקיד
בתאגיד

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע
הינם מורשי י חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין
הקשור ו/או הנוגע למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי
החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר
שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.
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מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

טופס מספר 1
לכבוד
עיריית באר יעקב

הצהרה בדבר סוג הגוף המציע
הנני _______________ ת.ז____________ מאשר בזאת ,כי אני מוסמך ליתן הצהרה זו
בשם______________ מספר תאגיד___________ (להלן" :המציע").
.1

המציע הינו (יש לסמן את החלופה הרלוונטית)

□
□
□

חברה בע"מ מספר ח.פ_________________
שותפות רשומה; מספר שותפות _________________
אחר (יש לפרט סוג הגוף המציע ומספרו)_____________

.2

פרטי החזקות במציע ופרטים כללים
פירוט החזקות במציע  -יש לרשום שמות בעלי ההחזקות ,מספרי תעודות הזיהוי שלהם ,ופירוט אחוזי
ההחזקות בידיהם:
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שם הגוף
המציע

.3

שמות המחזיקים

ת.ז

כתובת פרטית
של המחזיקים
וטלפון נייד

אחוז החזקות

תחום
התאגיד

עיסוק

פרטים כללים של הגוף המציע
שמו הרשמי של המציע________________________.
כתובת רשמית של המציע______________________.
טלפון במציע.______________________________:
כתובת אימייל של המציע._____________________________:
שם איש הקשר מטעם המציע___________________________ נייד___________________.

.4

מצ"ב לתצהירי זה תעודת התאגדות של המציע.

.5

שמות מורשיי החתימה במציע
בחנתי את מסמכי היסוד של המציע וכי מורשיי החתימה ,המפורטים להלן ,החתומים על מסמכי מכרז פומבי מס'
__________ הם המוסמכים על-פי מסמכי היסוד של המציע ועל-פי כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר
ועניין ואלו שמותיהם:
א.

_______________

ב.

_______________

ג.

_______________

תאריך_______________
חתימת מורשיי החתימה מטעם המציע__________________

* ככל וחתימת מורשיי החתימה בצירוף חותמת היא המחייבת יש לחתום גם בחותמת התאגיד.

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)_______ .מאשר בזאת כי בחנתי את מסמכי היסוד של המציע וכי מורשיי
החתימה המפורטים להלן ,החתומים על מסמכי מכרז פומבי מס' ______ הם המוסמכים על-פי מסמכי היסוד של
המציע ועל-פי כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ,וכי מסמכי המכרז נחתמו כדין והם מחייבים את המציע
בכל דבר ועניין;
וכי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________ ת.ז ,______________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן
תצהירו/ה לעיל וחתם/מה עליו בפני.
__________________
חתימה וחותמת עו"ד
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__________
תאריך

מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

טופס מספר 2
תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ , ,נושא ת.ז .מס'____________  ,לאחר שהוזהרתי ,כי עליי לומר את האמת ,וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 .1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן" :המציע") (*יש לנקוב בשמו המלא
והמדייק של המציע כפי שהינו מופיע בתעודת ההתאגדות).
 .2הנני משמש כ_______________ במציע [*יש לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר במציע] ונותן
תצהירי זה מכוח היותי מורשה לעשות כן מטעמו ,ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר.
 .3אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,מתקיימים כל אלה במצטבר:
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ובעל הזיקה אליו (המציע יסמן √ במקום הרלוונטי):
3.1
 לא הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן:
"חוק עובדים זרים") ,התשנ"א 1991-וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").
 הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות
חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ,על פי הפירוט דלהלן ,ונכון למועד האחרון
להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת ( )1לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
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פירוט העבירה -מספר סעיף ושם החוק)

תאריך ההרשעה – חודש ושנה

*מספר השורות הנו להמחשה בלבד.
לצורך סעיף  3.1זה" :הורשע" ו " -בעל זיקה" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
3.2

הנני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (המציע יסמן √
במקום הרלוונטי):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") לא חלות על
המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן בהיותו מעסיק מעל  25עובדים.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא מעסיק יותר מ –  100עובדים,
נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן:

( )iכי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין ( )iiכי פנה בעבר למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות בהתאם
להוראות סעיף ( )iiלעיל ,קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.
לצורך סעיף  3.2זה" :מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.
המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  3.2זה לעיל ,למנכ"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת
תאריך____________________

חתימת המצהיר המוסמך לחתום ולחייב את המציע_____________________
אישור
אני הח"מ __________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ .מרחוב ___________ ,_____________ ,מאשר/ת בזאת,
כי ביום _________ ,הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס'
______________ ,אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני ,לאחר שהזהרתי אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את
האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן.
__________
תאריך
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__________________
חתימה וחותמת עו"ד

מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

טופס מספר 3
הצהרת המציע להוכחת תנאי הסף הקבועים בסעיפים  9.8-9.9בתנאי המכרז
אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת ,וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלהלן:
 .1אני מנהלה/תה של המציע _________________ מספר תאגיד ______________ (להלן" :המציע")
מורשה חתימה ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה ,כחלק מהצעתה במסגרת מכרז למתן שירותי ניהול
תיקי השקעות לעיריית באר יעקב.
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 .2המציע בעל ניסיון של לפחות  3שנים רצופות ,שקדמו למועד ההגשה האחרון במכרז ,בניהול תיקי
השקעות .שווי כלל תיקי ההשקעות ,המנוהלים על-ידי המציע בכל פרק הזמן האמור עולה על 1
מיליארד .₪
 .3בשנים  2020 ,2021המציע סיפק ,ברצף ,שירותי ניהול תיקי השקעות ל 3 -רשויות מקומיות ו/או
תאגידים עירוניים ו/או תאגידי מים וביוב מוניציפאליים ( 3גופים שונים לכל הפחות) ,בהתאם
להוראות חוזר המנכ"ל .השווי המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על-ידי המציע עבור רשויות
מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או תאגידי מים וביוב בפרק הזמן האמור הינו בהיקף כספי העולה
על  150מיליון  ₪ולא יפחת מ 15 -מיליון  ₪לכל תיק ,כמפורט להלן (ניתן להוסיף שורות):
#

.1
.2
.3
.4

פרטי מזמין השירות
(יש לציין ליד פרטי
המזמין :רשות
מקומית או תאגיד
עירוני או תאגיד מים
וביוב מוניציפאלי)

תאריך התחלת מתן
השירות
(חודש/שנה)

תאריך סיום מתן
השירות
(חודש/שנה) או
עד היום

ההיקף הכספי
של תיק
ההשקעות גבוה
מ 15מיליון.
לענות כן/לא

פרטי ממליץ
במזמין (שם/מספר
טלפון)

 .4הריני להצהיר ולאשר כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז מתקיימים במציע:
 .4.1תהליכי בקרה וניהול סיכונים ,באמצעות פעילות בקרה ייעודית פנימית ובלתי תלויה הכוללים:
מערכת ניהול תיקים ממוחשבת ,הפועלת באמצעות מודלים מתקדמים ,המתריעה ברמה יומית על
חריגות ודורשת אישור מנהל במציע ,כי תיק ההשקעות חורג מהוראות חוזר המנכ"ל; ובנוסף,
למציע בעל תפקיד שהינו מבקר ניהול תיקי השקעות ,האמון בין היתר ,על סקירת תיקי ההשקעות
המנוהלים על פי חוזר המנכ"ל על-ידי המציע.
 .4.2למציע פעילות ניתוח אג"ח פנימית/אנליזה המנתחת את הסיכון הגלום בנייר הערך טרם רכישתו,
הכוללת ניתוח הפוטנציאל והסיכון הגלומים בכל נייר ערך בטרם רכישתו; ובנוסף ,על כל נייר ערך
מתבצעת אנליזה עצמאית ע"י אנליסטים של המציע טרם רכישתו (דהיינו ,אין הסתמכות רק על
הדירוג החיצוני של נייר הערך).
___________
חתימת המצהיר

___________
תאריך

____________
חתימת וחותמת עו"ד

___________
תאריך

הריני מאשר בחתימתי,
כי המצהיר מוסמך לחתום
בשם המציע .כמו כן ,הנני מאשר בחתימתי ,כי המצהיר הוזהר על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על תצהיר זה.
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טופס מספר 4
אישור רואה החשבון המבקר בדבר היקפי תיקים מנוהלים לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
[הצהרה זו תמולא על גבי נייר לוגו רשמי על ידי רואה חשבון חיצוני של המציע]
הנדון  :אישור בדבר היקפים כספיים של המציע _______________ -
תאגיד_____________(*יש למלא את שם המציע ומספר התאגיד; להלן" :התאגיד")

מספר

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם ,ביקרנו את ההצהרה של התאגיד בדבר היקפי תיקים מנוהלים על-ידי
התאגיד ,כמפורט בסעיפים  2ו 3-בטופס מספר  3למסמכי המכרז לעיל (להלן" :ההצהרה").
הצהרת התאגיד בדבר היקפי התיקים המנוהלים כאמור ,הינה באחריות הנהלת התאגיד  .אנו אחראים לחוות דעה
על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלו נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדו"ח הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה.
הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של
המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ההצהרה משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם
התבססה.
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בכבוד רב,

שם רואה חשבון_____________________:
כתובת____________________________:
תאריך___________________________:
חתימה___________________________:

מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

טופס מספר 5
לכבוד
עיריית באר יעקב

תצהיר לצורך ניקוד איכות ההצעה על פי סעיף  19.2.3בתנאי המכרז
אני הח"מ , ________________ ,נושא ת.ז .מס' _______________ ,לאחר שהוזהרתי ,כי עליי לומר את
האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________ (להלן" :המציע") [*יש לנקוב בשמו המלא
והמדויק של המציע כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות] ,במכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית
באר יעקב ,והנני מנכ"ל המציע  /סמנכ"ל כספים במציע [*יש למחוק את המיותר] המורשה לתת תצהיר זה
בשמו.
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.2

היקף תיקי ההשקעות של תאגידים המנוהלים על-ידי המציע במועד הגשת הצעתו למכרז הינו בסכום כספי
שלא יפחת מ _____________ ( ₪במילים.)___________________________________________ :

.3

מספר הרשויות המקומיות המקומיות ו/או התאגידים העירוניים ו/או תאגידי המים והביוב המוניציפאליים
שהמציע ניהל עבורם תיקי השקעות בשנים  ,2021 ,2020כמפורט להלן***:
*** בסעיף זה ינוקדו אך ורק רשויות מקומיות/תאגידים עירוניים/תאגידי מים וביוב ,אשר לא הוכחה
באמצעותם עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף  9.9להזמנה.

#

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

תאריך התחלת מתן
פרטי מזמין השירות (יש
השירות
לציין ליד פרטי המזמין:
רשות מקומית או תאגיד (חודש/שנה)
עירוני או תאגיד מים וביוב
מוניציפאלי)

תאריך סיום
מתן השירות
(חודש/שנה) או
עד היום

.4

פרטי מנהל ההשקעות הראשי במציע
שם__________:
ת.ז__________ :
משך העסקה במציע__________ :
מספר שנות ניסיון בתפקיד מנהל השקעות ראשי (במציע או בתאגיד אחר)__________ :

•
.5

יש לצרף קורות חיים של מנהל ההשקעות ותעודות השכלה ורישיון מנהל תיקי השקעות בתוקף.

מנהל התיק המוצע אשר יספק את השירותים לעירייה באופן אישי
שם__________:
ת.ז__________ :
משך העסקה במציע__________ :
מספר שנות ניסיון בתפקיד מנהל תיקים (במציע או בתאגיד אחר)__________ :

• יש לצרף קורות חיים של מנהל התיק ותעודות השכלה ורישיון מנהל תיקי השקעות בתוקף.
אני מצהיר ,כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת:
___________
חתימת המצהיר

___________
תאריך

____________ ___________
תאריך
חתימת וחותמת עו"ד
הריני מאשר בחתימתי,
כי המצהיר מוסמך לחתום
בשם המציע .כמו כן ,הנני מאשר בחתימתי ,כי המצהיר הוזהר על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על תצהיר זה.
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טופס מספר 6
אישור רואה החשבון המבקר בדבר היקפי תיקים מנוהלים לצורך ניקוד איכות ההצעה

[הצהרה זו תמולא על גבי נייר לוגו רשמי על ידי רואה חשבון חיצוני של המציע]

הנדון  :אישור בדבר היקפים כספיים של המציע _______________ -
תאגיד_____________(*יש למלא את שם המציע ומספר התאגיד; להלן" :התאגיד")

מספר

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם ,ביקרנו את ההצהרה של התאגיד בדבר היקפי תיקים מנוהלים על-ידי
התאגיד ,כמפורט בסעיפים  2ו 3-בטופס מספר  5למסמכי המכרז לעיל (להלן" :ההצהרה").
הצהרת התאגיד בדבר היקפי התיקים המנוהלים כאמור ,הינה באחריות הנהלת התאגיד  .אנו אחראים לחוות דעה
על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלו נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדו"ח הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה.
הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של
המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ההצהרה משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם
התבססה.

בכבוד רב,
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שם רואה חשבון_____________________:
כתובת____________________________:
תאריך___________________________:
חתימה___________________________:

מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

טופס מספר 7
למילוי ע"י מורשיי החתימה  +מנהל התיק (כ"א בנפרד)
לכבוד
עיריית באר יעקב (להלן" :העירייה")

הצהרה והתחייבות בדבר תנאי פסלות והעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ____________________ ,נושא/ת ת.ז .מס' _________________ המשמש
כ_________________________ אצל המציע _____________________ ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת
כדלקמן:
 .1הנני מורשה החתימה מטעם המציע ,לאחר שערכתי בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי ,אני מצהיר/ה ומתחייב/ת ,כי אין
לי עצמי ו/או לבני משפחתי ו/או למי מהעובדים ו/או למציע ו/או למועסק על-ידי אשר עתיד לתת את השירותים
מטעם המציע כל עניין אישי ,כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים עם אינטרסים של
העירייה או פעילותה ,או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.
מאשר האמור בסעיף 1.1
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לא מאשר האמור בסעיף 1.1

 .2המציע ו/או מי מטעמו הורשע בעבירה שיש עמה קלון ,או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו
חמש שנים מיום שנגזר הדין ,או נגזר מאסר בפועל מיום סיום ריצוי העונש ,לפי המאוחר;
כן

לא

 .3המציע ו/או מי מטעמו כיהן כחבר מועצה או כראש העיר בעירייה ,וטרם חלפו  3שנים מיום סיום הכהונה או מיום
שנסתיימה תקופת הכהונה במועצה בה כיהן ,לפי המאוחר;
כן

לא

 .4המציע ו/או מי מטעמו היה מועמד בבחירות לראשות העירייה או לחברות במועצה של העירייה וטרם חלפו שמונה
עשר חודשים מיום הבחירות בהן הוגשה המועמדות;
כן

לא

 .5מתקיימים בין פעולות המציע ו/או מי מטעמו לבין פעולות העירייה פעולות העלולות ליצור ניגוד עניינים;
כן

לא

 .6המציע ו/או מי מטעמו העניק שירותים בהיקף משמעותי ,שלא במסגרת העירייה ,לראש הרשות המקומית ,או לסגנו,
או לחבר מועצה ,או למנכ"ל הרשות המקומית ,או להורה או לבן הזוג של כל אחד מאלה ,או לתאגיד שבשליטת ראש
העירייה או בן זוגו ,וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות;
כן

לא

 .7המציע ו/או מי מטעמו הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר;
כן

לא

 .8ככל ומתקיימים מי מהתנאים המפורטים כאמור לעיל יצרף המציע מסמך יסומן כטופס מספר  )1( 7בו יפרט את
תנאי הפסלות המתקיימים בעניינו ו/או מי מטעמו כאמור.
 .9במידה ואבחר לזוכה במכרז אני מצהיר/ה ומתחייב/ת ,כי במהלך כל תקופת ההתקשרות עם העירייה אפעל כדלקמן:
אודיע לעירייה לאלתר ככל שיהיה לי ו/או למי מטעמי קשר משפחתי ו/או עסקי עם מי מעובדי העירייה ו/או חברי
המועצה ו/או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על קידום עניינים עסקיים בתחומים לגביהם אדרש לספק שירותים
לעירייה.
 .10במידה ואוכרז כזוכה במכרז ,בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט במסמך זה ובהסכם ההתקשרות ,אני
מתחייב כי אודיע מידית לעירייה על כך ,תוך הצגת הסיבות לחשש .רק לאחר קבלת אישור העירייה ,ככל שיינתן,
אהיה רשאי/ת להמשיך בפעילות מול העירייה.
 .11במקרה בו אהיה במצב שעשוי להעמיד אותי ו/או מי מטעמי בחשש לניגוד עניינים ,אודיע על כך לעירייה ללא כל
דיחוי ,אמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה.
 .12ניגוד עניינים-לקוחות/אחזקות
 12.1יש לסמן במשבצת הרלוונטית
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לא קיים חשש לניגוד עניינים ,אני מצהיר/ה ומתחייב/ת ,כי אין ברשימת הלקוחות של המציע ובמתן השירותים על ידנו,
כדי להוות ניגוד עניינים עם מתן השירותים המוענקים על ידנו לעירייה.
קיים חשש לניגוד עניינים באשר לשירותים הניתנים על ידנו ללקוחות.
(במקרה זה על המציע לפרט במסמך נפרד אשר יסומן על ידו כטופס מספר  )2( 7רשימה המפרטת את לקוחותיו ו/או
השירותים המוענקים על ידו העלולים להיות בגדר חשש לניגוד עניינים כאמור).
 .13אין באמור בטופס זה בכדי לגרוע מהתחייבות המציע ו/או מי מטעמו במסגרת הסכם ההתקשרות ו/או מחובותיו על
פי כל דין.
ולראיה על החתום:
תאריך__________ :
שם המצהיר/ה ___________
חתימת המצהיר/ה___________________
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב'
________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה ____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

__________________
חתימה וחותמת עו"ד

מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

טופס מספר 8
לכבוד
עיריית באר יעקב
א.ג.נ,
הנדון  :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה ו/או לחבר מליאת מועצת העיר
 .1הנני מצהיר בזאת ,כי עיריית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף 122א בפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע ,כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם העירייה ,לעניין זה" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".
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 1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על
ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר ,כי :
 2.1בין חברי מליאת מועצת העיר יש לי/אין לי :בן-זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות סוכן או
שותף (יש להקיף את התשובה הנכונה).
 2.2יש /אין חבר מליאת מועצת העיר ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל
או עובד אחראי בו (יש להקיף את התשובה הנכונה).
 2.3יש /אין לי קרוב משפחה ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה (יש להקיף את התשובה
הנכונה).
 .3ידוע לי ,כי העירייה תהא רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה כוזבת ו/או לא מלאה.
 .4אני מצהיר בזאת ,כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת,
וכי ככל שישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז ,הנני מתחייב לדווח
לעירייה בדבר כך.
תאריך__________ :

שם המצהיר/ה ___________
חתימת המצהיר/ה___________________
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב'
________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה ____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את
נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

__________________
חתימה וחותמת עו"ד

מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

טופס מספר 9
לכבוד
עיריית באר יעקב
א.ג.נ,.
הנדון :אישור הבנת תנאי המכרז  -מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב
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אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בקפידה את כל מסמכי המכרז ,מסכימים בזאת לכל התנאים
וההוראות המפורטים במסמכי המכרז ,ואנו מקבלים על עצמנו לקיים ,במלואן ובמועדן ,את כל
ההתחייבויות המוטלות עלינו בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
הצעתנו זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז ,ועונה על כל דרישותיו על כל טפסיו ונספחיו ,בדקנו והבאנו
בחשבון את כל המידע שהתקבל ,לרבות מידע שהעירייה פרסמה באתר העירייה לאחר הוצאת המכרז ,כגון
מסמכי הבהרות וכיוצא בזה .כן בדקנו כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת הצעתנו זו על-פי תנאי
המכרז ,לרבות הכדאיות הכלכלית של הצעתנו הכספית ,וכי בכל מקרה ,אנו מוותרים בזאת באופן מלא,
מוחלט ובלתי חוזר ,על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ,לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או
הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה ,תחולנה עלינו בלבד ,וכי לא נהיה זכאים ,בשום מקרה שהוא ,לכל השבה
ו/או פיצוי בגין הוצאותינו כאמור.
אם נבחר ליתן את השירות ,נקיים ,בהתייחס לכל העובדים אשר יועסקו על-ידינו בקשר עם מתן השירות
(בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים) ,את כל הוראות הדין הרלוונטיות ,ובכלל זאת נשלם לעובדים
אלה או בגינם ,את כל תשלומי החובה החלים עלינו כמעסיקם על-פי דין (לרבות חוקי המס ,דיני הביטוח
הסוציאלי (ביטוח לאומי ,ביטוח בר יאות ממלכתי וכיוצא באלה) ,חוקי העבודה ,תקנות שהותקנו על פיהם,
צווי הרחבה וכיוצא באלה).
ידוע לנו שכל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז נועד לצרכי המחשה בלבד ואין בו משום
התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד העירייה ,לכל דבר ועניין ,וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור
ו/או בתוכנו על מנת להטיל על העירייה אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות
במסמכי המכרז.
אנו בעלי ניסיון ,ידע ,מומחיות ומיומנות בכל הקשור למתן השירות ,ויש ברשותנו וימשיכו להיות ברשותנו,
בכל עת במשך תקופת ההתקשרות ,הציוד ,האמצעים הכספיים ,האישורים ,הרישיונות וההיתרים הנדרשים,
כוח האדם המיומן והמנוסה וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם מתן השירות וקיום כל התחייבויותינו
על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן ,ברמה מקצועית מעולה ובסטנדרטים גבוהים ,ובהתאם לכל יתר
התנאים והדרישות הכלולים במסמכי המכרז ובהוראות כל דין.
אנו מתחייבים להמציא לוועדת המכרזים או למי מטעמה ,כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידיהם ,לרבות
לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתי זו ,ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם ועדת
המכרזים ,או מי מטעמה ,בכל הנוגע לביצוע בירורים כאמור.
אנו מסכימים בזאת ,כי כל המסמכים והנספחים המצורפים למכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות
וייראו משלימים זה את זה .כן אנו מתחייבים להמציא אישור קיום ביטוחים כנדרש.

.9

פרטי מגיש ההצעה
שם המציע:
מספר תאגיד
כתובת משרד רשום

______________________________________
______________________________________
______________________________________

הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת בקשר להצעתי זו ,הינו:
שם מלא (פרטי  +משפחה)
תפקיד
טלפון נייד
טלפון במשרד
פקסימיליה
דוא"ל
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_____________________________________
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

הנני מתחייב להודיע בכתב לעירייה על כל שינוי בפרט מהפריטים המפורטים במסמך זה לעיל ,מיד לאחר
קרות שינוי כאמור.
תאריך __________________________
חתימה וחותמת המציע______________________

מכרז למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב

טופס מספר 10
תצהיר בדבר היעדר תאום
תפקיד:
_______________
ת.ז.
__________________________
הח"מ
אני
____________________________________,מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת
____________________________ (להלן" :המציע") למכרז מס' ____ למתן שירותי ניהול תיקי
השקעות לעיריית באר יעקב (להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.
 .2המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .3המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני גורם אשר מציע הצעות למכרז או מי אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 .4המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 .5המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע
למכרז.
 .6המציע לא מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
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 .7הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 .8אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
שם המצהיר/ה ___________
חתימת המצהיר/ה___________________
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב'
________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה ____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות
תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

__________________
חתימה וחותמת עו"ד

מסמך ג'
הצעת מחיר
מכרז פומבי למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב  -הצעת המחיר
[טופס זה יוגש במעטפה סגורה נפרדת בתוך מעטפת ההגשה ,כמפורט בסעיף 15.8למסמך ב']
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בתמורה למתן השירותים המפורטים במסמכי המכרז ,ולקיום מלוא התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז,
במועדם ,באופן מלא ולשביעות רצון העירייה ,תשלם לנו העירייה עמלה שנתית בשיעור ( ___%במילים:
__________________ אחוזים) כולל מע"מ כדין ,מההיקף הכספי של תיק ההשקעות שינוהל על ידינו,
בכפוף להוראות ההסכם.
הצעתנו הכספית הינה סופית וכוללת את כל מרכיבי העלות ו/או הוצאות ,ישירות ועקיפות ,לשם מתן
השירותים המנויים במכרז זה ובגין קיום כל ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז ,לרבות במפורש העסקת
כוח אדם ,עמידה בדרישות כל תקן וכל דין ,רווח הזוכה ,נסיעות ,דיווחים ,הפרשי הצמדה ושינוי שערים,
השתתפות בישיבות ,וועדות ופגישות ,וכל הוצאה אחרת ו/או מס ו/או היטל ו/או תשלומי חובה ו/או תוספות
אחרות ,בכדי לקיים את מלוא התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ומתן השירותים בשלמותם ,על כל הכרוך
בהם ונלווה להם ,גם אם לא צוין במפורש במסמכי המכרז ,ללא יוצא מן הכלל.
העמלה הנקובה לעיל כוללת מע"מ כדין.
אנו מצהירים ומסכימים כי מלבד הסכום שנקבל כאמור לעיל ,לא נהיה זכאים לקבל כל תשלום ו/או תמורה
אחרים בגין מתן השירותים על כל הכרוך בהם ונלווה להם.
אין להוסיף על גבי טופס הצעת המחיר הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם או לשנותה.

תאריך

שם מלא של החותם
בשם המציע

ח.פ/.ע.מ .המציע

חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ _________________ ,עו"ד (מ.ר __________) ,מרחוב ______________,_____________ ,
מאשר/ת בזה כי ביום __________ ,נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם ___________________,
מס' זיהוי( ______________ :להלן" :המציע") ,על-ידי מר/גב' _______________ ,נושא ת.ז מס'
_ ________________ ומר/גב' ____________________ ,נושא ת.ז מס' ____________________,
המורשים והמוסמכים על-פי מסמכי היסוד של המציע ועל-פי כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.
_________________________
חתימה וחותמת עו"ד

מסמך ד'
הסכם למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב
שנערך ונחתם ביום _______בחודש _________ בשנת 2022
עיריית באר יעקב ,מס' זיהוי 500225305
מרחוב ז'בוטינסקי  ,2באר יעקב
באמצעות מורשיי החתימה המוסמכים:
 .1מר ניסים גוזלן ,ראש העיר
 .2רו"ח מירי לוין ,גזברית
(להלן" :העירייה")

מצד אחד;

לבין:
שם ,_________________:ח.פ_________ .
מרחוב____________________________ :
כתובת דוא"ל_______________________ :
באמצעות מורשיי החתימה המוסמכים:
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___________________________ .1
___________________________ .2
(להלן" :מנהל התיק")
מצד שני;
הואיל:

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מספר  10/22למתן שירותי ניהול תיקי השקעות לעירייה (להלן בהתאמה:
"המכרז" ו"-השירות") ,הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז ,לרבות
תנאי והוראות הסכם זה להלן;

והואיל:

והעירייה אישרה את זכיית מנהל התיק במכרז ,וזאת בהסתמך על ההצעה שהוגשה מטעמו ובהתבסס על
הצהרותיו והתחייבויותיו וכן על בסיס ההצהרות המפורטות דלעיל ולהלן בהסכם;

והואיל:

והעירייה מעוניינת להתקשר עם מנהל התיק בהסכם לפיו יישא מנהל התיק באחריות המלאה לבצע את
השירותים ולנהל את תיק ההשקעות שיועבר לניהולו ,הכל בהיקף ,באופן ובתנאים המפורטים לשם כך
בהסכם ובכפוף להוראות העירייה;

והואיל:

ומנהל התיק מצהיר ,כי הינו בעל רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות כנדרש במסמכי
המכרז ,וכי הוא חברה בפיקוח ,כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה ,הכל בהתאם לחוק הסדרת העיסוק וכל
דין;

והואיל:

ומנהל התיק בירר וקיבל את כל המידע הרלבנטי בדבר מטרת ההשקעה ,מצבה הכספי של העירייה ,מידע
בדבר ניי רות ערך ונכסים פיננסים שבידה ואת שאר המידע הרלבנטי לצורך מתן השירותים בהתאם
להוראות ההסכם וכל דין;

והואיל:

ומנהל התיק הצהיר ,כי בידיו היכולת ,המומחיות ,המיומנות ,הידע המקצועי ,היכולת הארגונית
והפיננסית ,כוח האדם והאמצעים הטכניים הנדרשים לצורך ניהול תיק ההשקעות של העירייה ,והוא
מקבל על עצמו אחריות כוללת לביצוע השירותים כאמור ולקיום יתר התחייבויות מנהל התיק על פי
ההסכם במלואם ובמועדם;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא להסכם זה והנספחים לו ,אשר מפורטים להלן ,מהווים חלק תקף ובלתי נפרד הימנו:
רשימת נספחים להסכם:
נספח א'
נספח ב'
נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'
נספח ו'

.2
.2.1
.2.2
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חוזר המנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2020
נוסח אישור קיום ביטוחים
שאלון לפי נוהל משרד הפנים " :2/2011נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים"
תצהיר לאי קיום ניגוד עניינים ,העדר הרשעות והתחייבות לשמירת סודיות
פרטי כרטיס ספק
ייפוי כוח למנהל תיקים לביצוע פעולות בחשבון בנק

מבוא ונספחים; פירוש
כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצורכי נוחות בלבד ,הן אינן מהוות חלק מהסכם זה ,ולא תשמשנה לפרשנותו.
כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ,אף רבים במשמע וכן להיפך ,וכל האמור בו במין זכר ,אף מין נקבה במשמע וכן להיפך.
בהסכם זה תהיה למונחים
המפורטים להלן בטבלה המשמעות
שבצדם .מונח

פרשנות

"העירייה"

עיריית באר יעקב על-ידי גזברית העירייה.

"אתר האינטרנט של העירייה"

 /https://www.b-y.org.il/bidsתחת לשונית מכרזים.

"ההסכם"" /החוזה"

ההסכם/החוזה המצורף להזמנה זו על נספחיו.

"המציע"

מי שמגיש הצעה למכרז זה בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

"הזוכה" או "מנהל התיק"

מי שהצעתו תיבחר על ידי העירייה כהצעה הזוכה.

"השירותים/העבודות"

ניהול תיקי השקעות עבור עיריית באר יעקב כמפורט במסמכי
המכרז.

"מיזם משותף"

שני מציעים או יותר ,אשר מבקשים להגיש הצעה

משותפת להזמנה זו ולביצוע השירותים.
"חוזר המנכ"ל"

בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע מונח זה הכוונה לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים בעניין "כללים להשקעת עודפים זמניים
שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים" מס' 2/2020
מיום  ,03.02.2020המצורף כנספח א' להסכם וכל חוזר מנכ"ל ,או
הוראה מחייבת ,שתבוא במקומו ו/או בנוסף אליו.

"ועדת ההשקעות"

ועדת ההשקעות של העירייה בראשות גזברית העירייה.

"חוק הסדרת העיסוק"

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה 1995-על תקנותיו,
כפי עדכוניו מעת לעת.

"הבורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

"המנהלת"

גזברית העירייה

ליתר המונחים בהסכם זה תהא המשמעות הקבועה בחוק הסדרת העיסוק ,למעט במקרים בהם משתמע אחרת מהסכם זהs .
.3
.3.1

עדיפות בין מסמכים
הסכם זה יתפרש בצמוד לנספחיו וככל שניתן באופן שלא תהיה סתירה בין מסמכי ההסכם .בכל מקרה
של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראה המופיעה בנספחיו ,יהיה
מנהל התיק מחויב להוראה המחמירה מביניהן ,ואשר מיטיבה עם העירייה ,לפי קביעת המנהלת.
מבלי לגרוע מהוראות סעיף  3.1לעיל ומהוראות המכרז ,בכל מקרה שבו גילה מנהל התיק סתירה ו/או
אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה אחרת מהוראותיו לרבות
סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראות ההסכם לבין נספחיו ו/או בין הוראות נספחי
ההסכם ,לבין עצמם או שהיה למנהל התיק ספק בפירושם הנכון ו/או סתירה ו/או אי-התאמה שבין
הוראות החוזה להוראות כל דין ,באחריות הבלעדית של מנהל התיק לפנות לעירייה ,באופן מידי ובכתב,
ולקבל מאת העירייה הוראות בכתב ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .פרשנות העירייה תחייב את מנהל
התיק לכל דבר ועניין .מובהר בזאת ,כי עד לקבלת הוראות כאמור ,לא יעכב מנהל התיק את ביצועו של
כל חלק מהשירותים אלא אם קיבל מהעירייה הוראה לשם כך ,בכתב.

.4

נושא ההסכם
העירייה מוסרת בזאת למנהל התיק ,ומנהל התיק מקבל על עצמו כלפי העירייה ,את מתן השירותים,
והכל לתקופה ,בתמורה ובהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.

.3.2

.5
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תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות עם מנהל התיק למתן השירותים הינה למשך ( 36שלושים ושישה) חודשים
.5.1
ממועד חתימת החוזה (להלן" :תקופת ההתקשרות) .העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת
ההתקשרות האמורה בעד ( 2שתי) תקופות נוספות בנות ( 12שנים עשר) חודשים כל אחת ,באופן
חלקי או מלא ,הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה .סך כול תקופת ההתקשרות לא
תעלה על  60חודשים.
על אף האמור בסעיף  5.1לעיל ,העירייה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וכתנאי יסודי
.5.2
בהסכם זה ,תהיה רשאית ,מבלי צורך לנמק את החלטתה ,לבטל את ההתקשרות עם מנהל התיק
בכל עת ,בהודעה בכתב 24 ,שעות מראש ,מבלי שהדבר ייחשב הפרה של ההתקשרות ומבלי שהדבר
יקנה למנהל התיק פיצוי ,תשלום ,החזר תשלום או כל סעד אחר ,למעט התמורה המגיע לו בגין
מתן השירותים עד למועד ביטול ההסכם ,בניכוי כל סכום המגיע לעירייה מאת מנהל התיק על פי
הוראות הסכם זה והדין .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר זכויות וסמכויות העירייה על פי
הסכם זה .למען הסר ספק ,מועד משלוח הודעת הביטול ייחשב כמועד ביטול ההסכם.
סעיף-קטן זה הינו סעיף יסודי בהסכם ,ובהגשת הצעתו במכרז מסכים מנהל התיק להוראותיו
ללא הסתייגות ,והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
.5.3

.5.4

מוסכם על הצדדים ,כי במקרה של ביטול ההסכם על ידי העירייה ו/או סיום ההתקשרות מכל סיבה
אחרת ,תהא היא רשאית לפנות למציע שדורג אחרי מנהל/י התיק שנבחר/ו במכרז ו/או לכל גורם
אחר ,לקבלת שירות ממנו.
העירייה רשאית ,בכל עת ומכל סיבה ,לרבות במפורש ,אך לא רק ,בהתקיים נסיבה כלשהי המנויה
בסעיף  23להלן ,ללא הגבלת כמות ,להורות על הקפאת ההתקשרות לפרק זמן שייקבע על ידה

.5.5

.6
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ולקבוע תנאים נוספים לעניין זה ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,ללא חובת הנמקה ,ומנהל התיק מוותר
על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ,לרבות בשל אי קבלת תמורה במהלך תקופת ההקפאה.
עלתה תקופת ההקפאה על  120ימים – רשאי כל אחד מהצדדים להודיע לשני בכתב ומראש על
ביטול ההתקשרות ,מבלי שעצם ביטול ההתקשרות בנסיבות אלו ייחשב הפרה של ההסכם.

היקף השירותים
מובהר בזאת ,כי הסכם זה הינו לביצוע כל המטלות המנויות בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז ,על
.6.1
כל הנלווה להם ומשתמע מהם גם אם לא צוין במפורש.
במסגרת ההתקשרות יעניק מנהל התיק את השירותים על-פי הוראת העירייה ,על בסיס תשלום לפי
.6.2
ביצוע בפועל ,שלא על בסיס בלעדיות וללא התחייבות להיקף התקשרות/היקף תיק השקעות
כלשהם.
בכל עת ,העירייה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תהיה רשאית ,מבלי לנמק את החלטתה,
.6.3
לקבוע את היקף תיק ההשקעות ,להקטינו או להגדילו ,ולבצע כל פעולה אחרת בחשבון תיק
ההשקעות ,ללא כל הגבלה שהיא ,ובלבד שמסרה למנהל התיק הודעה בכתב 24 ,שעות מראש ,מבלי
שהדבר יקנה למנהל התיק כל סעד שהוא ומבלי שהדבר יביא לשינוי הוראות הסכם זה.
למען הסר ספק ,וועדת ההשקעות הינה הגוף המוסמך מטעם העירייה להגדיל ו/או להקטין את תיק
.6.4
ההשקעות ,בהודעה בכתב בלבד ,בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל ,נהלי העירייה וכל דין.
סעיף-קטן זה הינו סעיף יסודי בהסכם ,ובהגשת הצעתו במכרז מסכים מנהל התיק להוראותיו ללא
הסתייגות.
.6.5

בכל עת ,העירייה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תהיה רשאית ,מבלי לנמק את החלטתה,
להתקשר עם מנהלי תיקים נוספים/אחרים ,לקבוע את היקף תיק ההשקעות שלהם ולעדכנו מעת
לעת ,וכן לערוך השוואה בין מנהל התיק ובין מנהלי תיקים אחרים בכל פרמטר שתמצא לנכון,
לרבות במפורש שיעור התשואה ,ומנהל התיק מוותר על כל טענה ,תביעה או דרישה ,בקשר לאמור
ולכל הנובע מכך .מודגש כי אין בהעברת סכום מסוים לניהול מנהל התיק בין בתחילת ההתקשרות
ובין ב כל זמן אחר ,לרבות עדכון הסכומים מעת לעת ,כדי להקנות למנהל התיק זכות כלשהי לנהל
תיקים בהיקף מסוים ו/או כדי לגרוע ממלוא סמכויות העירייה על פי הסכם זה .לא יהא באמור כדי
לשנות את התמורה המגיעה לספק על פי הסכם זה.
סעיף-קטן זה הינו סעיף יסודי בהסכם ,ובהגשת הצעתו במכרז מסכים מנהל התיק להוראותיו ללא
הסתייגות.

.7

המנהל כנציג העירייה
מנהל התיק מתחייב לשתף פעולה עם המנהל ,בכל עת ובכל עניין ,ולהעמיד לרשותו את כל המידע,
.7.1
הנתונים והמסמכים על פי דרישותיו והנחיותיו.

.8

הצהרות והתחייבויות מנהל התיק
בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של מנהל התיק על-פי מסמכי המכרז וכל דין ,מנהל התיק מצהיר ומתחייב
בזאת כדלקמן:

.8.1

.8.2

.8.3

.8.4
.8.5
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.8.6

.8.7

.8.8

.8.9
.8.10

.8.11

כי הוא בעל יכולת ,מומחיות ,מיומנות ,ידע המקצועי ,יכולת ארגונית ופיננסית ,כוח אדם
והאמצעים ,לרבות הטכניים ,הנדרשים לצורך ניהול תיק ההשקעות בהתאם להוראות הסכם זה,
וכי ינהל את תיק ההשקעות ויספק את השירות ,בצורה מקצועית ומיטבית ,בהתאם להוראות הסכם
זה ,הוראות המנהל ודרישות כל דין.
כי ידועים ונהירים לו כל הנתונים והתנאים הקשורים במתן השירות ובמילוי התחייבויותיו על-פי
מסמכי הסכם זה ,לרבות כל הדינים והחוקים הרלוונטיים ,לרבות חוק הסדרת העיסוק ,חוזר
ה מנכ"ל ,הוראות הבורסה ,רשות ניירות ערך וכל רשות מוסמכת ,וכי ימלא אחר כל הוראות אלו
וכל הוראה אחרת על-פי דין ,בעת מתן השירותים.
כי עובדיו וכל מי מטעמו ,לרבות במפורש מנהל הלקוח ,אשר יעסקו בניהול תיק ההשקעות של
העירייה ובמתן השירותים ,הינם בעלי רישיון מנהל תיקים בהתאם לחוק הסדרת העיסוק וכל דין,
וכי הם עומדים בכל יתר דרישות חוק הסדרת העיסוק ,לרבות בדבר הכשרה מקצועית ורישוי ,וכי
יישארו כך במשך כל תקופת ההתקשרות.
כי למיטב ידיעתו לא מתנהלים נגדו ,נגד מנהל הלקוח ונגד עובדיו המנהלים תיקי השקעות ,הליכים
לביטול רישיון או התלייתו.
כי הוא מצוי בפיקוח הבורסה ,וכי הוא עומד ויעמוד בעת מתן השירות ,בדרישות הבורסה ,הרשות
לניירות ערך וכל רשות מוסמכת אחרת ,וייתן את השירות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק ודרישות
כל דין ,כפי עדכוניהם מעת לעת .ידוע לעירייה שההסכם כפוף לחובותיו של חבר בורסה בהתאם
לתקנון הבורסה לפי חוק ניירות ערך.
כי קיבל מהעירייה את כל המידע ,ההסברים וההבהרות הנדרשים בקשר עם השירות והסכם זה,
מטרות השקעת העירייה ,מצבה הכספי ,חוזר מנכ"ל ומדיניות ההשקעה של העירייה ,וכל שאר
המידע הנדרש לדעתו לצורך ניהול תיק ההשקעות וכל מידע אחר לצורך גיבוש הצעתו במכרז ,והוא
מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
כי לא חלות עליו ועל מי מטעמו הגבלה ו/או מניעה כלשהי ,מכוח ההסכם ומכוח הדין ,להתקשרותו
באמצעות הסכם זה ,וכי אינו כפוף לכל התחייבות ,מוחלטת או מותנית ,המנוגדת להתחייבויותיו
על-פי הסכם זה.
כי ההתקשרות עם מנהל התיק היא של העירייה בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל
קשר חוזי או התחייבות כלשהי בין מנהל התיק לבין כל גורם אחר שאיננו העירייה ,או בין העירייה
לבין כל גורם מטעם מנהל התיק.
כי הוא אחראי באופן בלעדי ומוחלט כלפי העירייה ,בגין כל הפעולות ,לרבות המחדלים ,של מנהל
הלקוח וכל מי מטעם מנהל התיק ,על כל העשוי לנבוע מהן.
כי הוא מנהל את ספריו כדין ויעשה כן במשך כל תקופת ההתקשרות ,וכי הוא מעביר דרך קבע לכל
רשות רלוונטית את כל תשלומי החובה הקשורים בניהול עסקיו לרבות בכל הקשור לעובדים
המועסקים על ידו.
כי כל המידע אותו מסר לעירייה במהלך המכרז ,לקראת חתימת ההסכם ובמהלך תקופת
ההתקשרות ,לרבות המידע המפורט בהצעתו במכרז ,ולרבות כל מידע הנוגע למנהל הלקוח ,הנו מלא
ונכון וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על-פי ההסכם וכל דין.
ידוע למנהל התיק שהצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז והסכם זה ,מהוות תנאי יסודי
להתקשרות עמו ,וכי הוא מתחייב להודיע מיידית לעירייה ,בכתב ,על כל שינוי שיחול בהן ,ולקיים
את הוראותיה בעניין.

.8.12
.8.13
.8.14
.8.15

כי לא ידוע לו על ניגוד אינטרסים כלשהו בין השירות עבור העירייה ובין עיסוקיו האחרים ,ואיננו
צופה אפשרות של ניגוד כאמור.
כי הוא עומד בתנאים ובסכומים הקבועים לעניין ביטוח ,הון עצמי ,ערבות בנקאית ,פיקדון או ניירות
ערך בסעיף 20ג לחוק הסדרת העיסוק ובכל דין.
כי יפעל לטובת העירייה באמונה ובשקידה ,לא יעדיף ענייניו האישיים או ענייניו של אחר על פני
טובת העירייה ,ולא יעדיף ענינו של לקוח אחר על פני העירייה.
כי בכפוף לקיום הוראות הסכם זה במלואן וללא יוצא מן הכלל ובנוסף בכפוף להוראות כל דין ,אין
מניעה כי תיק ההשקעות יכלול אחזקות של נכסים בזיקה.
על אף האמור בכל מקום בהסכם זה ,כל הוראה בהסכם המתייחסת לאחזקה ו/או קנייה ו/או
מכירה של נכסים פיננסיים שאינה על פי הנחיות משרד הפנים ,לרבות אך לא רק הנכסים הפיננסיים
הבאים ,בטלה מעיקרה :יחידות השתתפות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות ,מוצרים מובנים,
אופציות לסוגיהן השונים ,לרבות נגזרים ובפרט ,אך לא רק ,אופציות  PUTו ,CALL -חוזה עתידי,
עסקאות פורווד ,מכירה בחסר ו/או השאלת ני"ע ,ני"ע שצוין בתשקיף כי הינם בסיכון מיוחד ,וכן
עסקאות בסיכון מיוחד ,כהגדרת בחוק הסדרת העיסוק ביחס לכל אחד מהנושאים ו/או המוצרים
הפיננסיים לעיל.
למען הסר ספק ,תיק ההשקעות לא יכלול מוצרים פיננסיים מהסוגים המנויים בפסקה זו לעיל.

.8.16
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.8.17

כי ידוע לו ומוסכם עליו כי העירייה רשאית ,בכל עת ,לשנות את מדיניות ההשקעות שלה ו/או כל
עניין אחר בקשר עם תיק ההשקעות ,וכי הוא מתחייב להוציא לפועל בשקידה בזמן קצר ככל הניתן,
את כל השינויים ו/או הוראות העירייה כאמור.
כי קיימים במנהל התיק במועד הגשת ההצעה במכרז:
 .8.17.1תהליכי בקרה וניהול סיכונים ,באמצעות פעילות בקרה ייעודית פנימית ובלתי תלויה;
 .8.17.2פעילות ניתוח אג"ח פנימית/אנליזה המנתחת את הסיכון הגלום בנייר הערך טרם
רכישתו ,הכוללת ניתוח הפוטנציאל והסיכון הגלומים בכל נייר ערך בטרם רכישתו;
ובנוסף ,על כל נייר ערך מתבצעת אנליזה עצמאית ע"י אנליסטים של מנהל התיק טרם
רכישתו (דהיינו ,אין הסתמכות רק על הדירוג החיצוני של נייר הערך);
 .8.17.3מערכת ממוחשבת מתקדמת לניהול ,פיקוח ובקרה של תיקי ההשקעות;
 .8.17.4פעילות באמצעות מודלים ממוחשבים ומתקדמים;
 .8.17.5בעל תפקיד שהינו מבקר ניהול תיקי השקעות ,אשר יהיה אמון ,בין היתר ,על סקירת
תיקי ההשקעות המנוהלים עבור העירייה.
וכי כל הנ"ל יתקיימו במנהל התיק במהלך כל תקופת ההתקשרות.

מתן השירותים
.9
השירות כולל את האמור במסמכי המכרז ,וכל הנדרש לצורך ניהול מיטבי של תיק ההשקעות בהתאם לכל
דין ,ולרבות השירותים הבאים:
.9.1

מנהל התיק ינהל את תיק ההשקעות לשם השאת רווחים ,בהתאם להנחיות ולמדיניות של העירייה,
לפי צרכי העירייה ומצבה הפיננסי ,באופן מיומן ותוך נקיטת כל האמצעים הנדרשים לכך ,למיטב
שיפוטו וניסיונו המקצועי ,תוך הקצאת כל המשאבים הנדרשים לכך ,בכפוף לחוק הסדרת העיסוק,
חוזר המנכ"ל ,תקנון הבורסה ,הנחיות רשות ניירות ערך וכל רשות מוסמכת ,הנחיות המנהל וועדת
ההשקעות ,הוראות הסכם זה ובהתאם לדין ,תוך שמירה על חובות האמון והזהירות כלפי העירייה.
אין באמור כדי להעביר את האחריות לאופן ניהול תיק ההשקעות מידי מנהל התיק לידי ועדת
ההשקעות או המנהלת בשום מקרה.

המח״מ המקסימאלי של אגרות החוב בתיק ההשקעות יהיה כפי שייקבע ,מעת לעת ,על ידי ועדת
ההשקעות.
ניהול תיק ההשקעות נועד להשקיע את הכספים על מנת להשיג את מירב התשואות ברמת הסיכון
שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות ,בעלויות הנמוכות ביותר.
תיק ההשקעות ינוהל בחשבון בנק מיוחד של העירייה.
אין באמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה ,כדי לגרוע מזכות העירייה לקבוע ו/או לשנות בכל עת
את מדיניות ההשקעה שלה ו/או להגביל את סמכויות מנהל התיק לפי הסכם זה ,מבלי שהדבר יביא
לשינוי יתר הוראות הסכם זה.
.9.2

חל שינוי בדין ו/או בכל עניין מחייב אחר המפורט בסעיף 9.1 9.1לעיל ובכל מקום בהסכם זה ,ידווח
על כך מנהל התיק לעירייה בתוך  3ימי עסקים ,ויעשה את כל הדרוש ,על-מנת להתאים את
התנהלותו ,כמו גם את תיק ההשקעות ,להוראות הדין המעודכנות.
לצורך מתן השירות יעקוב מנהל התיק אחר פעילות בשווקי ההון הרלוונטיים לתיק ההשקעות ,יקנה
וימכור ,בין היתר ,פקדונות כספיים שקליים במוסדות פיננסיים ,תעודות מלווה קצר מועד של בנק
ישראל (מק"מ) ,אגרות חוב של ממשלת ישראל וקונצרניות הנסחרות בבורסה ,והכל על-פי חוזר
המנכ"ל והנחיות ועדת השקעות ,הכל בכפוף להוראות הסכם זה ,הוראות המנהל וייפוי הכח (נספח
ו') .מובהר כי מנהל התיק לא יהא רשאי לרכוש קרנות נאמנות ,תעודות סל וקרנות מחקות ,אלא
באישור פרטני ומפורש מראש ובכתב של העירייה.
מנהל התיק לא יהיה רשאי לחרוג מהוראות הסכם זה ,הנחיות המנהלת ומייפוי הכוח ,אלא אם
קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב .למען הסר ספק ,בכל מקרה של סתירה ו/או חוסר בהירות
בין הסכם זה ,ייפוי הכוח ,חוזר המנכ"ל וחוק הסדרת העיסוק ,יחולו ההוראות המחמירות
מביניהם ,ועל מנהל התיק לפנות בשאילתא למנהלת באופן מידי עם גילוי הסתירה ו/או חוסר
הבהירות ,לצורך קבלת הנחיות.
תיק ההשקעות לא ינוהל בנאמנות "עיוורת" כהגדרת המונח בחוק הסדרת העיסוק .העירייה תהיה
רשאית ליתן למנהל התיק הוראות או הנחיות בדבר ניירות ערך או נכסים פיננסיים שיירכשו,
שיוחזקו או שיימכרו עבורה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומנהל תיק ההשקעות מתחייב בזאת
לפעול בהתאם להוראות אלו במלואן.
מנהל התיק יבצע בחשבון תיק ההשקעות אך ורק פעולות המתחייבות ממתן השירותים ובהתאם
להוראות הסכם זה והוראות המנהלת .כל פעולה תבוצע על בסיס יתרת הכספים בחשבון ,לא תהיה
כל פעולה באשראי בתיק ההשקעות.
מנהל התיק לא יבצע כל פעולה שהיא בחשבון תיק ההשקעות לזכות או לחובת חשבונו העצמי ,לא
יהיה רשאי לקבל אשראי עבור העירייה ,ולא יבצע כל פעולה אחרת (כדוגמת נטילת הלוואות ,הטלת
הגבלות כלשהן על חשבון הבנק וכן הלאה) שאינה מתחייבת ממתן השירותים ו/או בניגוד להוראות
הסכם זה או הוראות המנהל.

.9.7

מנהל התיק ידווח בכתב למנהלת על כל פעולה בתיק ההשקעות ,בין שבוצעה על-ידו ובין על ידי
הבנק .בנוסף ,מנהל התיק ינהל רישומים של כל פעולה שביצע בתיק ההשקעות ושל כל פעולת שיווק
שעשה כלפי העירייה.
מנהל התיק לא יבצע עבור העירייה עסקאות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הכרוכות בסיכון
מיוחד .מבלי לגרוע מהאמור ,ועדת ההשקעות רשאית ליתן הנחיות נוספות בעניין זה ,ומנהל התיק

.9.3
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.9.15

.9.16

.9.17

.9.18

יפעל לפי הנחיות ועדת ההשקעות ,ללא תוספת תמורה ומבלי שהדבר יביא לשינוי הוראות מסמכי
ההסכם.
מנהל התיק מצהיר ומתחייב ,כי לא יקבל מהבנק ומחשבון הבנק ,החזרים ו/או כל תמורה אחרת
של עמלות הבנק אשר נגבות מהעירייה (לרבות במפורש עמלות ברוקראג' [קנייה או מכירה]) ו/או
כל טובת הנאה אחרת בקשר עם ניהול תיק ההשקעות בחשבון הבנק.
מנהל התיק לא ירכוש ניירות ערך או נכסים פיננסים אחרים בשער העולה על שער הבורסה הידוע
במועד הרכישה ,ולא ימכור נכסים בשער נמוך משער הבורסה ביום המכירה.
מנהל התיק לא יהיה רשאי לרכוש עבור העירייה ניירות ערך בהנפקה בה תאגיד המשמש כחתם הינו
תאגיד הקשור למנהל התיק או לתאגיד בו עובד מנהל התיק .במקרים בהם החתם הקשור מימש
את התחייבותו החיתומית ורכש ניירות ערך אלה ,מנהל התיק לא יהיה רשאי לרכוש ניירות ערך
אלה עבור העירייה ,אלא רק לאחר שחלפו שישה חודשים ומעלה ממועד קיום ההתחייבות
החיתומית על ידי החתם הקשור .למען הסר ספק ,אין באמור בכדי להתיר למנהל התיק לבצע
השקעות בניגוד לאמור ביפוי הכח ,בחוזר המנכ"ל ובהסכם זה.
מנהל התיק יספק לעירייה יעוץ שוטף ומהימן בנושא ניירות ערך והשקעות ,בכל הנוגע לניהול
השקעותיה ובכל עניין הקשור בהסכם זה .מנהל התיק יבטיח כי בשעות העבודה הרגילות ,מנהל
הלקוח ועובדים מיומנים נוספים יהיו זמינים לייעץ לה בכל עניין הקשור בהסכם זה.
מנהל התיק ,מנהל הלקוח וכל מי מטעמם ,לא ייתנו לעירייה יעוץ בטלפון ובכל דרך אחרת ,אלא
בפגישות פרונטאליות ו/או באמצעות שיחות ועידה טלפוניות עם ועדת ההשקעות בלבד.
מנהל התיק יספק את כל השירותים הכרוכים בניהול התיק ,ללא יוצא מן הכלל ,עבור התמורה
כהגדרתה להלן .ניהול התיק כולל בין היתר את כל הוצאות מנהל התיק ודמי הניהול של מנהל
התיק.
מנהל התיק לא יהא זכאי לקבל מחשבון תיק ההשקעות ו/או מכל גורם אחר שאינו העירייה ,כל
תמורה ,זכות או טובת הנאה ,בכל צורה שהיא (לרבות בדרך של מתן הנחות או זיכויים למנהל
התיק ,למעט כאלו הנזקפים לטובת חשבון העירייה) ,בגין ביצוע פעולות בתיק ההשקעות.
העירייה מתחייבת שלא ליתן לכל אדם אחר (אשר אינו פועל מטעם העירייה) מלבד מנהל התיק
הרשאה לפעול מטעמה בחשבון הבנק ,שבמסגרתו מנוהל תיק ההשקעות ,אלא אם יבוטל קודם לכן
יפוי הכח שנתנה למנהל התיק ,או שתימסר על כך הודעה למנהל התיק.
מנהל התיק יקפיד הקפדה יתרה על קיום הוראות סעיפים  18- 16ו 22-24 -לחוק הסדרת העיסוק.
הפרת הוראה מהוראות אלו ,בכל אופן שהוא ,וכן הפרה של כל הוראת דין רלוונטית ,תיחשב כהפרה
יסודית של הסכם זה.
בכל עת לאחר מסירת ההודעה בדבר זכייתו במכרז ,רשאית העירייה למסור לידי מנהל התיק ,ניהולו
של תיק השקעות בהיקף שיקבע על ידה ,לרבות שינוי ההיקף מעת לעת ,לפי שיקול דעתה המוחלט.
למען הסר ספק ,מנהל התיק מחויב לקיים את כל הוראות ההסכם ומסמכי המכרז ,ללא קשר להיקף
הכספים בתיק ההשקעות ושינוי ההיקף מעת לעת.
מנהל התיק יחל במתן השירותים בתאריך שיקבע ע״י המנהל.

העירייה אינה מתחייבת להעביר לניהול מנהל התיק תיק השקעות בהיקף כלשהו וכי תוכל להחליט
על סגירת תיק/י השקעות ועל הקטנת הסכום המנוהלים בכל תיק השקעות ,בכל עת ,מבלי לנמק
את החלטתה ומבלי שמנהל התיק יהא זכאי לפיצוי או תשלום כל שהוא בגין האמור.
.9.19

ניהול תיק ההשקעות יבוצע בחשבון בנק ייעודי של העירייה שהוגדר לניהול תיק ההשקעות ,בכפוף
לחתימת ראש העירייה וגזברית העירייה על יפוי הכח (נספח ו') .העירייה רשאית לשנות בכל עת את
נוסח יפוי הכח ,בהתאם לתנאי ניהול חשבונותיה מול הבנקים ,מבלי שהדבר יביא לשינוי הוראות
הסכם זה ,ומבלי שהדבר יביא לשינוי התמורה בכל אופן שהוא.
מובהר כי נוסח יפוי הכח המחייב לצורך מכרז זה הינו כקבוע בנספח ו' .ככל שמנהל התיק יבקש
לשנות מנוסח זה (מבלי לשנות ממהות ההסכם וההוראות המהותיות הכלולות ביפוי הכח – נספח
ו' ) ,יגיש מנהל התיק בקשה מנומקת לאישור העיריה ,וזו תיבחן את הבקשה לפי שיקול דעתה
הבלעדי .רק מענה בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של העירייה ,ובכפוף לתנאים הקבועים בו,
ייחשב הסכמה של העירייה לחרוג מנוסח נספח ו'.

.9.20

שיעור העמלות המשולמות על ידי העירייה לבנק בו מנוהל תיק ההשקעות ,יקבע לפי הסכמי העמלות
שיש לעירייה עם הבנק.
מנהל התיק וכל מי מטעמו לא יפרסם ו/או יעביר את מסמכי ההסכם ותוצריו מכל סוג שהוא ,לכל
גורם שהוא ,בכל זמן שהוא ,ובכלל זאת ,לא יגיש כל מסמך לרשויות המוסמכות ,אלא אם קיבל את
אישור העירייה בכתב ומראש.
כחלק בלתי נפרד מביצוע השירותים ,מנהל התיק מתחייב לקיים עם המנהלת ישיבות עדכון שוטפות
ו/או בהתאם לצורך ,בתדירות ,מועדים ומקומות ,שייקבעו על ידי המנהלת ,בנוכחות מנהל הלקוח
)להלן" :ישיבת סטטוס") .במסגרת ישיבות אלו ימסור מנהל התיק כל מידע בקשר עם תיק
ההשקעות ,מתן השירותים ,הסכם זה וכל גורם ו/או היבטים אחרים השייכים לעניין ,לרבות
במפורש הכנת ומסירת מסמכים ודו"חות לפי דרישת המנהלת.
מבלי לגרוע מהאמור ,מנהל התיק יחויב להיות נוכח בישיבת ועדת ההשקעות ו/או וועדת כספים,
לפחות  4פעמים בשנה .במסגרת הישיבות יציג מנהל התיק:

.9.21

.9.22
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.9.22.1
.9.22.2
.9.22.3
.9.22.4
.9.22.5
.9.22.6
.10

סקירת מאקרו ומיקרו;
סקירת מנהל התיק בנעשה בתיק ומגמות לעתיד;
סקירת ביצוע החלטות קודמות של ועדת ההשקעות;
פירוט המח"מ בכל אפיק ;
שעור ההשקעה בכל אפיק מסך כל התיק ;
כל פירוט והסבר אחר אשר יידרש בקשר עם מתן השירותים.

מנהל התיק
 .10.1מובהר ,כי השירותים יינתנו על-ידי מנהל התיק באמצעות מנהל הלקוח באופן אישי .על אף האמור,
האחריות הבלעדית והמוחלטת למתן השירותים ,טיבם ולכל נזק העשוי להיגרם לעירייה ,מוטלת
על מנהל התיק.
 .10.2מנהל התיק ,לרבות מנהל הלקוח וכל גורם אחר מטעם מנהל התיק ,יהיו בעלי הידע ,הניסיון,
המיומנות המקצועית ,הכישורים ,ההכשרות ,הרישיונות ,ההסמכות ,היכולת והניסיון המקצועי,
בהתאם לדרישות חוק הסדרת העיסוק וכל דין ,לביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה.

.10.3

.10.4

.10.5
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.10.6

.10.7

.10.8

.10.9

מנהל התיק לא יהיה רשאי להחליף את מנהל הלקוח ,אלא במקרים חריגים בלבד ובכפוף לקבלת
אישור מראש ובכתב מאת המנהל טרם ביצוע החילופין ,ובשים לב כי הגורם החליפי עומד בתנאי
מסמכי המכרז ואושר על ידי העירייה .מובהר בזאת ,כי העירייה לא מתחייבת לאשר את החלפת
מנהל הלקוח.
מנהל הלקוח ירכז את המידע ,המסמכים והפעילות במסגרת הסכם זה ,יבצע את השירותים
הנדרשים ,יהא אחראי לעמידה בלוחות זמנים ,ישתתף בפגישות עם המנהלת ונציגי העירייה ככל
הנדרש ,ידאג ליישומן של כל המטלות וההתחייבויות הנקובות בהסכם או בהתאם להנחיות
העירייה ,יהיה איש הקשר והמתאם הבלעדי בין הצדדים בכל הקשור לביצוע השירותים ,וכן יבצע
כל פעולה אחרת ו/או נוספת ,על אחריותו ועל חשבונו של מנהל התיק ,הכול ככל הדרוש לצורך מתן
השירותים ,במלואם ובמועדם.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות למנהל התיק ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,על
החלפת מנהל הלקוח וכל גורם אחר מטעם מנהל התיק המעורב במתן השירותים ,בהודעה מוקדמת
בכתב של  7ימי עבודה .במקרה כזה מנהל התיק מתחייב להחליף את מנהל הלקוח ו/או כל גורם
אחר ,בעובד חדש שיובא לאישור המנהל .מנהל התיק מתחייב לוודא כי העובד החדש יהיה מיומן,
מקצועי ובעל הניסיון הדרוש לביצוע תפקידיו .למנהל התיק ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או
תביעה בקשר לכך ולא יהיה באמור לעיל על מנת לגרום לעיכוב בביצוע השירותים ו/או בשינוי
התמורה .למען הסר ספק ,העירייה לא תהא מחוייבת בהנמקת דרישותיה על פי סעיף זה ,ולא תהא
חייבת בכל אופן שהוא לערוך שימוע למנהל הלקוח או לגורם אשר נדרשת החלפתו .באחריות המציע
ליידע כל גורם מטעמו בהוראות סעיף זה.
באחריות מנהל התיק ועל חשבונו ,לוודא ,כי ככל ויוחלף מנהל הלקוח ,תתבצע חפיפה מלאה למנהל
הלקוח החדש ,באופן שבו יוכל לבצע ולהשלים את השירותים כנדרש בהתאם להוראות החוזה,
ומבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם ו/או ליקוי בשירותים .עלות
החפיפה תחול על חשבונו של מנהל התיק  -ולא תשולם כל תוספת בגין כך.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באישור מנהל הלקוח על ידי המנהלת ,על מנת לגרוע מאחריותו
המלאה והמוחלטת של מנהל התיק לביצוע מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה וקיום הוראות הדין
ו/או להטיל על העירייה אחריות כלשהי בקשר עם מתן האישור כאמור ו/או בקשר עם כל פעולה
שבוצעה על ידי מנהל הלקוח וכל גורם אחר מטעם מנהל התיק.
מנהל התיק ומנהל הלקוח יהיו זמינים בכל עת עבור העירייה במהלך כל תקופת השירותים .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות החוזה ,יישא מנהל התיק באחריות לכך שבמהלך כל תקופת
השירותים ,הוא ומנהל הלקוח ,יתייצבו לפגישות במקומות ומועדים עליהם תורה העירייה .האמור
לעיל יחול אף על מנהל ההשקעות הראשי של מנהל התיק ככל שהעירייה תמצא לנכון לזמן אותו
לפגישות.
מנהל התיק לא ישתתף ברווחי העירייה ולא יבצע עבורה עסקאות על בסיס השתתפות ברווחים.

הגשת דיווחים
.11
 .11.1מנהל התיק יעמיד לטובת העירייה אתר אינטרנט וחשבון משתמש אשר בו משתקפת הפעילות בתיק
ההשקעות באופן שוטף ויומי.

.11.2
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מנהל התיק יעביר למנהלת ,בתדירות המפורטת להלן ,דו״ח מפורט על תיק ההשקעות ,ובכלל זאת:
 .11.2.1דיווחים שוטפים בפורמט ,במועדים ובתנאים המפורטים בחוזר המנכ"ל;
 .11.2.2מדיניות ההשקעות;
 .11.2.3הרכב תיק ההשקעות של העירייה ,תוך ציון מח"מ ותשואות ברוטו לאג"ח ומק"מ ,דרוג
נייר הערך ,כולל פרטי הנכסים בזיקה ,באופן מופרד ומובחן מיתר הנכסים;
 .11.2.4פרוט התנועות בתיק במהלך תקופת הדיווח – מסמכי רכישה/מכירה ,ריבית דיבידנד,
עמלות והתמורה למנהל התיק;
 .11.2.5שעור האחזקה בכל נייר ערך מתוך סך כל תיק ההשקעות;
 .11.2.6סה"כ שעור השקעה בהתאם לסיווג נייר הערך ( סה"כ אג"ח ממשלתי ,סה"כ מניות וכו')
;
 .11.2.7נתוני הרווח וההפסד בתיק ההשקעות ,כולל יתרות בתחילת השנה הקלנדרית;
 .11.2.8הסכום הכולל שנוהל עבור העירייה;
 .11.2.9גובה התמורה שקיבל מנהל התיק במהלך הרבעון;
 .11.2.10גובה העמלות שנגבו בתיק ההשקעות על ידי הבנק;
 .11.2.11התשואה הכוללת שהושגה על ידי מנהל התיק (בסכומים מוחלטים ובאחוז מסך
ההשקעות);
 .11.2.12דוח תנועות ניירות הערך המוחזקים בפורמט הבא:
 .11.2.13כל מידע אחר אשר יידרש על ידי המנהל ,אד-הוק או באופן גורף.

מספר ערך
שם
הנייר הנייר נקוב

שער
קניה

סה"כ
קניה

עמלת שער
קניה שערוך

רווח תאריך
סה"כ רווח ללא שינוי
דבידנד
באחוזים בש"ח קניה
וללא
עמלות

הדיווח יכלול גם נתונים לגבי ניירות ערך שאינם קיימים בתיק ההשקעות ,אולם הוחזקו בתיק
ההשקעות במהלך תקופת הדיווח ,לצר פירוט הרווח  /ההפסד שהסבו לתיק ההשקעות ,ותאריך
מכירתם.
דו"ח מפורט כאמור יוגש במועדים הבאים:
א.
ב.
ג.
.11.3

.11.4

דו"ח חודשי  -עד היום החמישי בכל חודש.
דו"ח רבעוני  -לא יאוחר מ 30 -יום לאחר תום כל רבעון.
דו"ח שנתי  -לא יאוחר מיום ה 5 -בפברואר בכל שנה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה רשאית המנהלת ,בכל עת על-פי שיקול דעתה ,לדרוש מאת מנהל
התיק הגשת כל דו״ח כפי שתמצא לנכון ,ומנהל התיק יגיש את הדו״ח כפי שנתבקש בהקדם ולא
יאוחר מ 3-ימי עבודה ממועד קבלת דרישת המנהלת.
מנהל התיק יקפיד על קיום הוראות פרק ה' (רישום ודיווח) לחוק הסדרת העיסוק .האמור בסעיף
זה לעיל ובהסכם זה ,בא אך להוסיף על הוראות אלו.

.11.5
.11.6
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מנהל התיק לא יהיה זכאי לכל תשלום בעד הכנת דו"חות או מסמכים אחרים ,הפקתם והעברתם
לעירייה.
אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל חבות של מנהל התיק ו/או הבנק למסירת דיווחים על -פי
דין.

נציג העירייה
.12
 .12.1המנהלת תהיה אשת הקשר מטעם העירייה בכל הנוגע למתן השירות ,ועל מנהל התיק ומנהל הלקוח
וכל מי מטעם מנהל התיק ,לדווח למנהלת על כל בעיה (קיימת או צפויה) הנוגעת לשירות ,וכן לתת
תשובות ,הסברים ,נתונים ומסמכים בנוגע למתן השירות ,וביצוע תיקונים ,והשלמות ככל הנדרש,
כפי שתדרוש המנהלת.
 .12.2מנהל התיק ,מנהל הלקוח ,ומי מטעמם ,מתחייבים לציית להוראות ולהנחיות המנהלת ,כפי
שתהיינה ותינתנה ,מעת לעת ,ולפעול בהתאם להן .בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המנהלת תהא
רשאית להורות למנהל התיק לבצע שינויים ו/או התאמות ,הדרושות לדעת המנהלת ,על-מנת
שהשירות יעמוד בתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי המכרז ובהתחייבויות מנהל התיק ,ועל
מנהל התיק יהא למלא אחר הוראות המנהלת כאמור ,וזאת ,למניעת ספק ,ללא תוספת תמורה
כלשהי.
 .12.3מובהר ,כי אין ולא יהיה בזכות המסורה לעירייה כאמור בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז ו/או
על פי כל דין ,כדי להטיל על העירייה כל אחריות ,מכל מין וסוג שהם ,בגין ו/או בקשר למתן השירות
(שיהא באחריותו הבלעדית של מנהל התיק) ו/או כדי לגרוע ו/או לשחרר את מנהל התיק מכל
אחריות ו/או התחייבות המוטלות עליו על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .12.4מובהר בזאת ,כי הסמכויות של מנהל התיק ומנהל הלקוח ,הינן מוגבלות וכפופות בכל מקרה
לסמכויות שהוקנו להם בהסכם ו/או שימסרו להם מעת לעת ובכתב ,על-ידי המנהלת ,וכפופות
להוראות כל דין.
הפר מנהל התיק ,מנהל הלקוח ו/או מי מטעמם הוראה מהוראות סעיף  12 12זה ,תהיה כל פעולה
שבוצעה בשם העירייה בטלה ומבוטלת מעיקרא ,לא יהיה לה כל תוקף ,ומנהל התיק יישא באחריות
הבלעדית כלפי העירייה וכלפי כל צד שלישי ,לכל פעולה כאמור ולכל נזק ישיר או עקיף.
.12.5

אחריות מנהל התיק אינה מוגבלת אך ורק ליישום הוראות המנהלת וכי בכל מקרה ,לא תישמע
מטעם מנהל התיק כל טענה ,כי לא ביצע חלק מהשירותים רק בשל כך שלא קיבל בגינם הוראה ו/או
הנחיה מפורשת מהמנהלת .מוסכם ,כי העדר הוראה ו/או הנחיה ו/או אישור מאת המנהלת לא
תשחרר את מנהל התיק מאחריותו על-פי הסכם זה או יגרע מאחריותו אלא אם נאמר במפורש
אחרת ובכתב במסגרת ההנחיה או האישור.

העדר יחסי עובד-מעסיק
.13
מנהל התיק מצהיר ומאשר ,כי:
.13.1

הוא ייתן את השירות ואת יתר התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז כנותן שירותים עצמאי; ההסכם
הינו בין מנהל התיק שהנו נותן שירותים עצמאי לעירייה כמזמינת השירותים .מנהל התיק מצהיר,
כי הינו בעל עסק עצמאי למתן השירותים ,וכי בינו ו/או בין כל מי מטעמו ,לרבות מנהל התיק ,לבין
העירייה לא מתקיימים יחסי עובד  -מעסיק ,יחסי הרשאה ,יחסי סוכנות או

.13.2

.13.3

.13.4

.13.5
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.13.6

.13.7

.13.8

יחסי שותפות ,לצורך כל דבר ועניין .מנהל התיק יישא באופן בלעדי בכל החובות כלפי כל מי מטעמו,
לרבות כלפי מנהל התיק ,בגין העסקתם על ידו במסגרת החוזה ,לרבות כל תשלום לביטוח לאומי
ויתר הזכויות הסוציאליות ,שיפוי בגין נזק או פיצויים.
בין מנהל התיק ,מנהל הלקוח ומי מטעמם ,לבין העירייה ,לא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק ,ולא
יתקיימו ו/או ייווצרו ביניהם יחסי עובד-מעסיק כתוצאה ממסמכי ההסכם ו/או במסגרת מתן
השירות.
העובדים המועסקים על-ידי מנהל התיק בקשר עם השירות (בין בדרך קבע ובין באופן זמני) ,ייחשבו
כעובדים של מנהל התיק בלבד ,המועסקים על-ידי מנהל התיק בהתאם לתנאי עבודה ושכר שיסוכמו
בינם לבין מנהל התיק .למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי אין לראות בכל זכות הניתנת על -פי מסמכי
המכרז לעירייה ,להנחות את מנהל התיק ו/או את עובדיו ו/או להורות לו בכל עניין הקשור עם מתן
השירות ו/או עובדים ו/או גורמים אחרים המועסקים על-ידי מנהל התיק ,אלא אמצעי להבטיח
ביצוע הוראות הסכם זה על-ידי מנהל התיק.
למניעת ספק ,מובהר בזאת ,כי העירייה לא תחויב בתשלום כלשהו לעובדים המועסקים על-ידי
מנהל התיק בקשר עם מתן השירות (בין בדרך קבע ובין באופן זמני) ,ו/או למנהל התיק ו/או
לשלוחיהם ו/או לאחרים מטעמו ,וכל תשלום שיגיע למי מהם ,יחול וישולם על-ידי מנהל התיק ועל
חשבונו בלבד ,וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים של מנהל התיק.
מנהל התיק מתחייב להבהיר ולהסביר לכל העובדים המועסקים על-ידו בקשר עם מתן השירות (בין
בדרך קבע ובין באופן זמני) ,למנהל התיק וכל מי מטעמם ,כי אין במתן השירות באמצעותם ,כדי
ליצור יחסי עובד-מעסיק בין מי מהם לבין העירייה ,וכי אין במתן השירותים כדי ליצור יחסי מזמין-
ספק או מזמין-נותן שירותים בינם לבין העירייה ,וכי מנהל התיק יהיה האחראי הבלעדי לכל
ההתקשרויות עם מנהל התיק ומי מטעמם.
מבלי לגרוע מהאמור ,מנהל התיק ,מנהל הלקוח ומי מטעמם ,לא יהיו זכאים לקבל מהעירייה בשום
מקרה ,כל תשלומים ,פיצויים ו/או הטבות אחרות בקשר עם כל תקופה הקודמת לחתימה על
ההסכם ו/או עם ביצועו ו/או אף לאחר סיומו של הסכם זה.
באחריות הבלעדית של מנהל התיק לשלם לעובדיו ולמנהל התיק ,את כל התשלומים וההוצאות
המוטלות על מעביד כלפי עובדיו ,לרבות תשלומים לביטוח הלאומי וכל תשלום או הוצאה אחרת
המוטלת על מנהל התיק ,כמעביד ,בהתאם להוראות כל דין ,וכן לקיים ,בהתייחס לכל העובדים
המועסקים על-ידי מנהל התיק בקשר עם מתן השירות (בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין
זמניים) את כל הוראות הדין הרלוונטיות ,ובכלל זאת לשלם לעובדים אלה או בגינם ,לפי העניין,
את כל תשלומי החובה החלים על מנהל התיק כמעסיקם על-פי כל דין (לרבות חוקי המס ,דיני
הביטוח הסוציאלי (ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה) ,חוקי העבודה ,תקנות
שהותקנו על פיהם ,צווי הרחבה וכיוצא באלה) .מנהל התיק יהא אחראי לבדו ,ועל חשבונו ,למילוי
כל התחייבויותיו וחובותיו על-פי כל דין ,הסכם (קיבוצי או אישי) ,צו הרחבה ,נוהג ,מנהג או עילה
אחרת כלשהי ,ביחס לכל העובדים המועסקים על ידיו כאמור ,הן בקשר להעסקתם על-ידי מנהל
התיק והן בקשר לסיום העסקתם.
היה ועל אף האמור בסעיף זה לעיל ,ייטענו יחסי עובד ומעסיק כאמור על-ידי מנהל התיק ו/או מנהל
הלקוח ו/או מי מטעמם ,לרבות מי מבין העובדים המועסקים בקשר עם מתן השירות (בין בדרך קבע
ובין באופן זמני) ,שלוחי מנהל התיק ואחרים מטעמו ו/או במקרה של טענה שתועלה על
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ידי רשות מוסמכת כלשהי ,כי העירייה חייבת באופן כלשהו בחיוב המוטל לפי מסמכי ההסכם על
מנהל התיק ו/או מי מטעמו כאמור ,וכתוצאה מכך ייגרמו לעירייה ,הפסדים ,הוצאות כספיות ו/או
נזקים אחרים ,מתחייב מנהל התיק לשפות את העירייה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל הפסד,
הוצאה ו/או נזק ,שיגרמו לה כאמור ,ובכלל זה בגין כל סכום שתשלם או תחויב בתשלומו ,ובגין כל
הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד מעסיק כאמור ,לרבות הוצאות
משפט ,שכר טרחת עורך דין ושכר עדים .סכום ההוצאות הנ"ל ,כפי שייקבע על-ידי העירייה יהיה
סופי ובלתי ניתן לערעור ,והעירייה תהיה רשאית לקזזו מכל תשלום המגיע למנהל התיק ממנה ו/או
לגבייתו בכל אמצעי אחר.
 .13.9מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים ,כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית או גורם מוסמך אחר
כלשהו ,מסיבה כלשהי ,כי בין מנהל התיק ,מנהל הלקוח ומי מטעמם ,לבין העירייה קיימים יחסי
עבודה ,אזי התמורה בגין הסכם זה ,תעמוד על תשלום בגובה שכר המינימום בגין שעות העבודה
בפועל שביצע מנהל התיק ,וזאת במקום התמורה הקבועה בהסכם זה .כל הפרש (ככל שיהיה) בין
שכר המינימום ובין התמורה יושב במלואו לעירייה ,כמפורט להלן.
 .13.10במקרה של קביעה בדבר קיום יחסי עבודה כאמור לעיל ,יהיה מנהל התיק חייב להשיב לעירייה
בנוסף לכל יתר הסכומים הנקובים בהסכם זה ,את סכום המע"מ ששולם לו ,מהתמורה ששולמה לו
עד להחלטה האמורה .כל סכום אותו יהיה חייב מנהל התיק להשיב לעירייה יהיה צמוד למדד (מדד
הבסיס :מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) המפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי שיבוא במקומה ,הידוע במועד כל תשלום; המדד הקובע :המדד
הידוע בעת ההשבה בפועל) ,בצירוף ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"ט – ,1961
וזאת ממועד תשלומו למנהל התיק ועד למועד השבתו בפועל לעירייה.
 .13.11היה ובסיום תקופת השירותים יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של מנהל התיק ,מנהל
הלקוח ומי מטעמם ,וטרם נתקבלה החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר ,תהא העירייה
רשאית ,מבלי לגרוע באמור לעיל ,לעכב כל תשלום למנהל התיק וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,
ולמנהל התיק לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .13.12מנהל התיק מתחייב ,כי יישא באחריות לכך שהוא וכל מי מטעמו ,לרבות מנהל הלקוח ,ימנעו מכל
מעשה ו/או מחדל העלולים ליצור ו/או לגרום לרושם כי בינו ו/או בין מי מטעמו ,לבין העירייה
התקיימו ו/או מתקיימים יחסי עבודה.
הוראות סעיף זה הינן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה.
ניגוד עניינים
.14
 .14.1מנהל התיק מצהיר ,כי אין הוא יודע על כל מניעה חוקית או אחרת ,שיש בה כדי להפריע למתן
השירותים על-פי הסכם זה ,וכי אין הוא קשור בקשר ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש
לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם זה .מנהל התיק מתחייב להימנע מלקחת חלק ו/או
להיות מעורב בכל עסקה או עניין שיש בו או עלול להיות ליצור מצב של ניגוד עניינים.
 .14.2מנהל התיק מצהיר ומתחייב ,כי בחן ובדק ומצא שאין לו ,למי מטעמו ולמנהל הלקוח ,כל עניין
העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם מתן השירותים ,וכן הוא מתחייב להביא
לידיעת המנהל בכתב באופן מידי כל שינוי בנסיבות ,אשר עלולות להעמידו או את מי מטעמו בניגוד
עניינים או בחשש לניגוד עניינים.

.14.3

.14.4

.14.5
.14.6

56
.14.7

.14.8

מנהל התיק ומי מטעמו ,לרבות מנהל הלקוח ,במהלך כל תקופת ההתקשרות מחויבים למלא אחר
הוראות נוהל משרד הפנים " :2/2011נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים
חיצוניים ברשויות מקומיות" (להלן" :הנוהל") .מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי להעסקת מנהל
התיק ,והפרתו תהווה הפרה מהותית של ההסכם .מנהל התיק מצהיר ומתחייב כי בעת החתימה על
הסכם זה אין הוא ,מנהל התיק ומי מטעמם ,נמצאים במצב של ניגוד עניינים בין ההתחייבויות על-
פי הסכם זה לבין יתר עיסוקיהם .שאלון בדבר ניגוד עניינים בהתאם לנוהל מצורף כנספח ג' להסכם
זה ,יוגש על-ידי מנהל התיק ומנהל הלקוח.
מבלי לגרוע מיתר זכויות העירייה ,מובהר ,כי ככל ומנהל התיק ,מנהל הלקוח ,ומי מטעמם ,יהיה
מצוי לדעת העירייה בניגוד עניינים ,מתחייב מנהל התיק להחליף את אותו גורם ולמלא אחר כל
הוראות והתניות העירייה בקשר לכך.
מנהל התיק יפעל במהלך מתן השירותים באופן שלא ייווצר כל ניגוד אינטרסים במישרין או בעקיפין
בינו ו/או מי מטעמו ובין העירייה ו/או מי מטעמה.
מנהל התיק מצהיר כי ידוע לו ,כי בהיותו מורשה של העירייה ,הוא חב חובת נאמנות כלפיה ,וכי
יפעל בהתאם להוראות כל דין ,ובכלל זאת:
 .14.6.1לא יבצע כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בינו ובין העירייה;
 .14.6.2לא יבצע פעולה בחשבון העירייה כנגד זיכוי או חיוב חשבון מנהל התיק;
 .14.6.3בביצוע פעולות עבור העירייה ויתר לקוחותיו ,לא יעדיף עניינו של לקוח אחד על פני השני;
 .14.6.4יבצע את כל הפעו לות הנדרשות על מנת שחשבון העירייה יזוכה או יחוייב ,לפי העניין ,על-
ידי הבנק ביום ביצועה של כל עסקה (ביום ביצוע הסליקה בפועל ,במועד הראשון האפשרי
מבחינת כללי המסחר ,הסליקה והתקשורת לגבי אותו נייר ערך או נכס פיננסי אחר).
מבלי לגרוע מהאמור ,מנהל התיק ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים ,בשום מקרה ,במהלך תקופת
ההתקשרות ובמהלך כל תקופה שלאחריה להעניק שירותים/עבודות ,מכל מין וסוג ,לשום גורם,
במישרין ו/או בעקיפין ,אשר יש בהם כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או לסייג איזה מהשירותים/העבודות
שהוענקו לעירייה במהלך תקופת ההתקשרות ו/או לפגוע ו/או לגרוע מזכויות העירייה .כן מנהל
התיק ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים ,בשום מקרה ,ללא מגבלת זמן ,בכל תקופה להעניק שירותים,
מכל מין וסוג ,לשום גורם שאינו העירייה ,במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר עם השירותים שהוענקו
על-ידם בהתאם להוראות הסכם זה .במקרה בו מנהל התיק ו/או מי מטעמו יבקש ליתן שירותים
הקשורים להסכם זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,יגיש מנהל התיק בקשה בכתב לעירייה ויפרט מדוע
לטעמו לא חל ניגוד עניינים .בקשה זו תבחן על ידי העירייה והיא תהא רשאית לקבלה או לדחותה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שלמנהל התיק תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות מנהל התיק על פי סעיף  15לחוק הסדרת העיסוק והוראות
כל דין.

סודיות
.15
 .15.1מנהל התיק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות ,להעביר ,למסור ,להביא לידיעת צד ג'
כלשהו ולא לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם/או עבור אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין
בארץ ובין בחו"ל ,בכל ידע ו/או מידע השייכים לעירייה ו/או בנוגע לעירייה ו/או בקשר עם

השירותים והסכם זה ,ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוגע לפעולותיה ,עסקיה,
לקוחותיה ,ספקיה ,מצבה הפיננסי ,נכסיה ,תיק ההשקעות וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם מתן
השירותים ,לרבות כל פעולה שהוא מתעתד להוציא אל הפועל כחלק מהשירותים ,תשואות כספים,
הרכ ב תיק ההשקעות ,לרבות כל מסמך ,דו"ח ,תכנית ,חומר ,תעודה ,רשימה ,מסמך עיוני או מדעי
או מעשי ,ו/או העתק מהם ,בכתב או בע"פ ,בין המצוי בידי העירייה ובין המצוי בידי מנהל התיק,
זאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן ,ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת
העירייה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותיו של מנהל התיק על פי נספח הסודיות (נספח ד') ,אשר
ייחתם על ידי מנהל התיק ,מנהל הלקוח ,וכל גורם אחר אשר יידרש לכך על ידי העירייה.
.15.2

.15.3
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.15.4

.15.5

מובהר ,כי האמור לעיל לא יחול על ידע ו/או מידע הידוע לכלל הציבור ,מידע שגילויו מחוייב על-
פי דין (במגבלות חיוב הגילוי כאמור) ,או מידע שניתנה הסכמת העירייה לגילויו ,מראש ובכתב ו/או
מידע אשר היה ברשות מנהל התיק קודם לחתימת הסכם זה ו/או מידע אשר הגיע לידי מנהל התיק
ממקורות אחרים בדרך של רכישת זכויות ו/או בכל דרך חוקית אחרת.
ידוע לעירייה שחובת הסודיות המוטלת על מנהל התיק ,כפופה לחובתו של מנהל התיק למסור מידע
על-פי כל דין ,לרבות לבורסה ו/או לרשות ניירות ערך ו/או לרשויות המס בארץ ובחו"ל ו/או לרשות
המוסמכת בהתאם לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס 2000-ו/או לכל גוף מוסמך אחר בארץ ובחו"ל,
בין באופן שוטף ובין על-פי דרישה והעירייה נותנת בזאת את הסכמתה למסירת מידע כאמור ,ובלבד
שתימסר לעירייה הודעה בכתב מייד לאחר מסירת המידע ,הכוללת פירוט בדבר המידע שנמסר
והמקור החוקי למסירת המידע לאותו גוף.
בנוסף מתחייב מנהל התיק:
 .15.4.1לא לעשות כל שימוש במידע סודי ,למעט לצרכי קיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,ללא
רשות מפורשת של העירייה מראש ובכתב.
 .15.4.2להקפיד ולשמור את המידע הסודי תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות ,הפיזיים והדיגיטליים,
הנדרשים בכדי למנוע את אובדנו ו/או הגעתו לידי מי שאינו רשאי לקבלו.
 .15.4.3עם סיום ו/או ביטול ההסכם ,מכל סיבה שהיא ,להעביר לעירייה כל חומר שהגיע לידיו או
שיצר במהלך תקופת ההתקשרות ו/או בקשר לשירות מושא הסכם זה ,לרבות חפיפת מנהל
התיק החליפי והעירייה ביחס למידע ,לחומרים ולשירותים.
 .15.4.4להיות אחראי לכך ,כי גם עובדיו וכל מי שיועסק מטעמו בקשר להסכם זה ,יקיימו אחר
התחייבויותיו דלעיל.
אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מחובת הסודיות החלה על מנהל התיק ומי מטעמו בהתאם
לחוק הסדרת העיסוק וכל דין.

רישיונות ,היתרים ,קיום הוראות הדין
.16
בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של מנהל התיק על-פי מסמכי המכרז ,מנהל התיק מצהיר ,מאשר וכן מתחייב
בזאת ,לפי העניין כדלקמן:
.16.1

כי כל פעולה לפי הסכם זה ,אשר הוצאתה לפועל על ידיו ועל ידי מי מטעמו ,טעונה רישוי ו/או קבלת
היתר לפי כל דין ,לא תבוצע אלא אך ורק לאחר קבלת והסדרת הרישוי ו/או ההיתר הנדרשים,
בהתאם להוראות כל דין.

.16.2

.16.3

.16.4

.16.5
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.16.6

כי כל פעולה שתבוצע על-ידיו ועל-ידי מי מטעמו ,בקשר למתן השירות ,תהא בהתאם ובכפיפות ותוך
ציות לכל דרישות החוק ,לרבות חוק הסדרת העיסוק ויתר חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על
פיהם ,תקנון הבורסה ,הוראות רשות ניירות ערך ,חוזר מנכ"ל והנחיות משרד הפנים ,וכל צווים
ודרישות שנקבעו על ידי רשויות מוסמכות הרלוונטיים למתן השירות (להלן" :החיקוקים").
על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,מובהר ,כי אין בהוראות הסכם זה כדי לאפשר למנהל
התיק לבצע פעולות בניגוד לחיקוקים ,ובפרט בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל .באחריות מנהל התיק
להקפיד על הוראות החיקוקים ,וככל שיש בהסכם זה או במדיניות ההשקעה של העירייה או
בהוראות המנהל ,דבר העומד בניגוד לחיקוקים ,יפנה מיידית בכתב למנהלת ולוועדת ההשקעות על
מנת לקבל הוראות מפורטות.
במידה ויעודכן נוסח חוזר המנכ"ל (בין באמצעות פרסום חוזר מנכ"ל חדש ובין כל שינוי אחר של
הוראותיו) :באחריות מנהל התיק ליידע את העירייה בכך בסמוך לאחר העדכון ,ולהישמע להוראות
חוזר המנכ"ל המעודכן  -בתיאום עם העירייה ורק לאחר הנחייתה בכתב .במקרה כזה ,לעירייה
תעמוד הזכות המלאה להביא חוזה זה לידי סיום ,ו/או להמשיכו ככתבו ,ו/או להתנות את המשך
החוזה בהוראות שייקבעו על ידה ,מבלי שהחלטת העירייה כנ"ל תקנה למנהל התיק זכות לקבלת
פיצוי ו/או סעד כלשהם.
כי כל החיקוקים ידועים ומוכרים למנהל התיק ,והוא מתחייב לכך ,כי הוא ,מנהל הלקוח והעובדים
המועסקים על ידיו בקשר עם מתן השירות (בין בדרך קבע ובין באופן זמני) ,ימלאו אחר דרישות
החיקוקים ,בעת מתן השירות ובקשר אליהם.
כי ידווח לעירייה באופן מיידי על כל שינוי שיחול בהצהרות מנהל התיק על-פי הסכם זה ,ועל כל
שינוי במנהל התיק או בכל עניין אחר ,אשר עשוי להשפיע על מתן השירותים על פי ההסכם ועל פי
כל דין ,ויפעל בהתאם להוראותיה.

התמורה
.17
 .17.1עבור מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ,תשלם העירייה למנהל התיק עמלה שנתית,
בשיעור הנקוב בהצעת המחיר של מנהל התיק במכרז ,כפי שאושרה באופן סופי על-ידי העירייה
במסגרת הליך המכרז (להלן" :התמורה").
 .17.2התמורה תשולם מידי חודש לשיעורין בהתאם לגובה היקף ההשקעות שנוהל-על ידי מנהל התיק
ביום האחרון בחודש מושא התשלום ,ובכפוף ליתר הוראות הסכם זה .למען הסר ספק ,התמורה לא
תגדל/תקטן בשל שינויים בהיקף תיק ההשקעות במהלך החודש ,ולעניין התמורה יימנה אך ורק
היקף ההשקעות ביום האחרון בחודש מושא התשלום.
 .17.3בחישוב ההיקף הכספי של תיק ההשקעות לצורך תשלום התמורה כאמור ,לא יימנו ני"ע ונכסים
פיננסיים אחרים האסורים לאחזקה על-פי הסכם זה .מודגש ,כי חל איסור על מנהל התיק לרכוש
קרנות נאמנות ,תעודות סל וקרנות מחקות אלא באישור פרטני ומפורש מראש ובכתב של העירייה.
 .17.4התמורה כוללת מע"מ כדין ותשולם כנגד המצאת חשבונית מס או חשבון עסקה כדין ,לידי העירייה.
במידה ויבוצע תשלום על בסיס חשבון עסקה ,מנהל התיק מתחייב להעביר תוך  14יום חשבונית מס
/קבלה עבור התשלום.

.17.5

מנהל תיק שהינו מוסד כספי (כהגדרת המונח בחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו )1975-הפטור ממע"מ,
יגיש דרישת תשלום/חשבון פרופורמה כתנאי לביצוע התשלום ,ולאחריו ,יגיש לעירייה קבלה.
למען הסר ספק מובהר כי מנהל התיק אינו זכאי לגבות את העמלה מתוך חשבון הבנק ו/או תיק
ההשקעות עצמו ,וזו תשולם לו על-ידי העירייה בהתאם להוראות סעיף זה ,סעיף  18להלן ויתר
הוראות ההסכם.

.17.6

התמורה הינה סופית ומוחלטת בגין כל השירותים ,הדיווחים ,הנסיעות ,השתתפות בפגישות ,הפקת
דו"חות ,רווח מנהל התיק ,וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא,
הכרוכות במתן השירות על-פי ההסכם בשלמות ,וקיום כל יתר התחייבויות מנהל התיק על-פי הסכם
זה ,ללא יוצא מן הכלל .התמורה אינה צמודה לכל מדד שהוא ולא תישא הפרשי ריבית .מנהל התיק
לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזרים ו/או כיסוי הוצאות ,מכל סוג שהם מעבר לתמורה ,מכל
סיבה שהיא.
במקרה שבו הופסקה ההתקשרות עם מנהל התיק ,מכל סיבה שהיא ,תשלם העירייה למנהל התיק
אך ורק את התמורה המגיעה לו בקשר עם מתן השירות ,כפי שאושרה על-ידי המנהלת ,עד למועד
סיום ההתקשרות ,בניכוי כל סכום המגיע לעירייה ממנהל התיק על-פי ההסכם וכל דין .אין באמור
לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה לקזז ו/או לעכב כספים למנהל התיק ,בהתאם להוראות הסכם זה
והוראות הדין.
מנהל התיק יישא בכל המסים ,ההיטלים ,המלוות ותשלומי החובה ,ככל שיחולו ,בגין התמורה .ידוע
למנהל התיק ,כי העירייה תנכה מכל תמורה שתשולם לו על-פי הסכם זה מסים ו/או היטלים ו/או
מלוות ו/או תשלומי חובה בשיעורים שהעירייה תהא חייבת לנכותם על-פי כל דין ,אלא אם יומצא
לידיה עובר לביצוע התשלום ,אישור מתאים משלטונות המס לגבי ניכוי מס במקור או לגבי הפחתת
שיעור הניכוי.

.17.7

.17.8
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מועד הגשת חשבוניות
.18
 .18.1לא יאוחר מה 5-בכל חודש ,יגיש מנהל התיק למנהלת את החשבון בגין התמורה המגיע לו עבור
החודש הקודם (להלן" :חודש הדיווח") ,בצירוף פירוט היקף תיק ההשקעות ,אשר נוהל על-ידי מנהל
התיק במהלך חודש הדיווח ,שינויים בהיקף התיק או בהרכבו במהלך החודש ,פירוט הנכסים בזיקה
וכל מידע אחר אשר יידרש על ידי המנהל (להלן" :החשבון").
 .18.2החשבון ייבדק על-ידי המנהלת ו/או מי מטעמה ,אשר תהא רשאית לאשר או לדרוש את תיקונו,
וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .לאחר אישור החשבון על ידי המנהלת ו/או מי מטעמה ,ישולם
חלק התמורה המאושר לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש בו הוגש לעירייה החשבון.
 .18.3העירייה תהא רשאית לאשר את החשבון ,כולו או חלקו ,או לאשרו בסייגים .אין באישור העירייה
כדי לגרוע מהתחייבויות מנהל התיק על-פי הסכם זה ,או כדי להקנות לו זכויות ותשלומים נוספים
על אלו הקבועים בהסכם זה.
 .18.4אם יימצא ,בשלב הכנת ואישור החשבון ,או אף לאחר מכן ובכל שלב כלשהו ,לרבות במפורש לעת
סיום ההתקשרות עם מנהל התיק ,כי סך כל התשלומים שהועברו עד אותה עת למנהל התיק עולה
על סך כל התמורה המגיעה לו ,הרי שההפרש הוא תשלום ששולם ביתר למנהל התיק ועליו להחזירו
לעירייה במזומן ,עד  14ימים ממועד שהתקבלה אצל מנהל התיק דרישתה בכתב של העירייה,
בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) המפורסם על ידי הלמ"ס,

.18.5
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מיום התשלום עד ליום ההחזר ובתו ספת ריבית החשב הכללי ,מיום היווצרות החוב ועד לתשלום
בפועל .אין האמור לעיל גורע מזכותה של העירייה לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית וההצמדה
כאמור ,מכל סכום המגיע ממנה למנהל התיק או לגבותם בכל דרך אחרת.
תנאי לתשלום התמורה וכל חלק הימנה ,הוא שמנהל התיק ימציא לעירייה אישורים תקפים על
ניהול ספרים כחוק ועל פטור מניכוי מס במקור.

אחריות ,פיצוי ושיפוי
.19
 .19.1מנהל התיק יהיה אחראי בגין כל הנזקים שיגרמו לעירייה או למי מטעמה עקב חריגה מהוראות
הסכם זה והוראות כל דין .בכל מקרה שמנהל התיק יפר הוראה כאמור ,הוא יהיה אחראי לפצות
את העירייה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך ,למעט  -במקרה שמנהל התיק ביצע בשקידה
ראויה את כל המוטל עליו על-פי הסכם זה ועל-פי דין ו/או במקרה שהנזק נגרם אך ורק באשמת
הבנק בו מנוהל תיק ההשקעות ו/או באשמתו הבלעדית של צד שלישי כלשהו .נטל ההוכחה ,כי
הנזקים נגרמו שלא באשמת מנהל התיק – מוטל במלואו על מנהל התיק.
 .19.2אחריות מנהל התיק תחול על כל מעשה או מחדל ,בכוונה או ברשלנות ,של מי מעובדיו או כל הבאים
מכוחו.
 .19.3מובהר ,כי מנהל התיק אינו מתחייב להשיג שיעור רווח כלשהו עבור העירייה ,ולא יבטח את העירייה
כנגד הפסדים ,ובלבד שלא היה במתן השירותים משום הפרה של הסכם זה או הפרת כל דין ,לרבות
רשלנות ו/או הפרת חובות הזהירות והאמון כלפי העירייה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת מנהל
ה תיק לפעול בהתאם להוראות הסכם זה ,חוק הסדרת העיסוק ,חוזר מנכ"ל ,תקנון הבורסה,
הנחיות רשות ניירות ערך וכל רשות מוסמכת אחרת והוראות כל דין.
 .19.4הנחיות העירייה ומי מטעמה לא ישחררו את מנהל התיק ו/או מי מטעמו מאחריותו המקצועית
המלאה לביצוע השירות ולא יגרעו ממנה ,ואינם מטילים על העירייה ו/או מי מטעמם אחריות
כלשהי ,לרבות במפורש במקרה של טעות.
 .19.5מנהל התיק מתחייב לפצות את העירייה בגין כל נזק הנובע מפעילותו מתוקף אחריותו עפ״י הסכם
זה ועפ״י כל דין ,בקשר למתן השירותים.
 .19.6העירייה תהא רשאית להיפרע בגין כל נזק שייגרם לה באמצעות קיזוז מהתמורה לה יהיה זכאי
מנהל התיק על-פי ההסכם ו/או עפ"י דין ,הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 .19.7אין בהוראות הסכם זה כדי לפטור ,לגרוע או לסייג אחריות את מנהל התיק מכל אחריות המוטלת
עליו לפי חוק הסדרת העיסוק או לפי דין אחר.
 .19.8מוסכם ,כי הפרת סעיף יסודי בהסכם זה על-ידי מנהל התיק ,לרבות אי תיקון של הפרה שאינה
יסודית בתוך פרק זמן שנקבע לכך בהודעה בכתב מהעירייה למנהל התיק ,תזכה את העירייה
בפיצויים בשיעור מלוא נזקי העירייה ו/או הוצאותיה ו/או הפסדיה ,וזאת מבלי לגרוע מזכות
העירייה לכל סעד ותרופה אחרים על-פי ההסכם ועל-פי דין ,ובכלל זאת כל סעד על פי חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א.1970-
 .19.9מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומיתר זכויות העירייה על-פי הסכם זה ,במקרה של הפרה יסודית רשאית
העירייה לבטל את ההסכם לאלתר תוך גביית הסכומים המגיעים לה מאת מנהל התיק ,ואולם
העירייה רשאית לגבות את הסכומים ,כאמור ,מבלי לבטל את ההסכם ,ובמקרה זה ,יהיה מחויב
מנהל התיק להמשיך וליתן את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.

ביטוח
.20
 .20.1מבלי לגרוע מאחריות מנהל התיק לפי חוזה זה או על-פי דין ,מתחייב מנהל תיק ההשקעות לבטח
על חשבונו הוא ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר יצוע העבודה ,נשוא חוזה זה ,את
הביטוחים המנויים להלן אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל .היקף הכיסוי הניתן על-פי
הביטוחים יהיה כמפורט באישור קיום ביטוחים ("האישור") המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם
זה..
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 .20.1.1בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
 .20.1.1.1הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י העירייה ,והמבטחים
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.
 .20.1.1.2תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי העירייה ו/או עובדיה/או
הבאים מטעמה ובלבד שהויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .20.1.1.3אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיה בתום לב על ידי מנהל תיק ההשקעות או
על ידי מי מטעמו ,לא תגרע מזכותה של העירייה לקבלת שיפוי על-פי הפוליסות.
 .20.1.1.4הפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית יורחבו לשפות את העירייה בגין
אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי מנהל תיק ההשקעות
והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .20.1.1.5ביטוח חבות מעבידים יורחב לשפות את העירייה היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה כי היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי מנהל תיק ההשקעות.
 .20.1.1.6רכוש העירייה יחשב כרכוש צד ג' כלפי מנהל תיק ההשקעות ,מנהליו ,עובדיו
והפועלים מטעמו.
 .20.1.1.7מנהל תיק ההשקעות יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח
וההשתתפות העצמית במקרה של נזק.
 .20.1.1.8הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת
הביטוח אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לעירייה הודעה בדאר רשום
מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
 .20.1.1.9מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוח מנהל תיק ההשקעות הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת ואינה פוטרת ממלוא החבות על פי הסכם זה
ו/או על פי דין .מוסכם בזאת ,כי למנהל תיק השקעות לא תהיה כל טענה כלפי
העירייה או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .20.1.1.10מנהל תיק ההשקעות פוטר את העירייה ואת הבאים מטעמה מאחריות ,לכל
אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידו או על ידי מי מטעמו לחצרי העירייה
המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור ואולם הפטור כאמור ,לא יחול כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
 .20.1.1.11מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם מנהל תיק ההשקעות
לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף
ההתקשרות עמם .לחלופין ,למנהל תיק ההשקעות נתונה הרשות לכלול את
קבלני המשנה במסגרת ביטוחיו מובהר בזאת ,כי על מנהל תיק ההשקעות

מוטלת האחריות כלפי העירייה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.
מנהל התיק ימציא לעירייה תוך  14יום ממועד חתימת חוזה זה ,וכתנאי לחתימת
העירייה על ההסכם ,אישור קיום ביטוח ,חתום ע"י המבטח ,בנוסח שבנספח ב'
להסכם.
מנהל התיק ימציא לעירייה אישור קיום ביטוח תקף ומעודכן בנוסח האמור,
עובר לפקיעת תוקף אישור הביטוח המצוי בידי העירייה.
במקרה שבו לא ימציא מנהל התיק אישור/י ביטוח במועד ,כאמור בסעיף זה
לעיל ,יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם.
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.21

קיזוז
העירייה תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מכל סכום המגיע מהעירייה למנהל התיק ,על-פי כל הסכם
או דין ,בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין שאיננו קצוב .בנוסף ,מוסכם ומוצהר בזה ,שכל סכום
ו/או פיצוי אשר יגיעו לעירייה ו/או כל סכום שעל העירייה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין
מעשה או מחדל מנהל התיק ,מנהל הלקוח ,עובדיהם ומי מטעמם ,תהא העירייה רשאית לנכות ולקזז
מכל סכום שיגיע למנהל התיק ממנה הן מכספים המגיעים מכח הסכם זה והן מכספים המגיעים למנהל
התיק מכל הסכם אחר בו התקשר עם העירייה.
למנהל התיק לא תהא זכות קיזוז/ניכוי מכל סוג שהן.

.22

איסור המחאת חובות וזכויות
מנהל התיק מתחייב לא להסב ,לא להעביר ולא להמחות הסכם זה או חלק ממנו או למסור לאחר כל
זכות או חובה הנובעים מהסכם זה ,אלא אם כן ניתנה לכך בכתב ומראש הסכמת העירייה .בכל מקרה
שהוא ,לא יהיה בהסכמת העירייה כאמור כדי לפטור את מנהל התיק מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי
הסכם זה ועל פי דין.
כל העברה ,הסבה או המחאה כאמור ,ללא הסכמת העירייה ,תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

סיום/ביטול ההתקשרות
.23
 .23.1מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הוראות הסכם זה ,מסמכי המכרז והדין ,העירייה תהא רשאית
לסיים לאלתר את ההתקשרות עם מנהל התיק ,בהודעה בכתב ,וזאת בגין כל אחת מההפרות
היסודיות הנקובות להלן:
 .23.1.1מנהל התיק הפר הפרה יסודית אחת או יותר מהתחייבויותיו על-פי ההסכם.
 .23.1.2מנהל התיק הפר הפרה שאינה יסודית של אחת או יותר מהתחייבויותיו על-פי ההסכם,
אשר לא תוקנה חרף מתן התראה על כך למנהל התיק.
 .23.1.3הוגשה נגד מנהל התיק בקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה על-פירוק מנהל התיק מרצון
ו/או ניתן צו לפירוק מנהל התיק ו/או מונה כונס נכסים ,זמני או קבוע ,לכל או לרוב נכסי
מנהל התיק או לנכסים מהותיים של מנהל התיק ו/או לנכסים הדרושים למנהל התיק
לצורך מתן השירות ו/או הוגשה נגד ו/או על-ידי מנהל התיק בקשה להסדר נושים ו/או
ניתן צו למינוי נאמן למנהל התיק והבקשה לא בוטלה בתוך  20ימים.

 .23.1.4אם מנהל התיק הוא אדם או שותפות והוגשה נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות בקשה
לצו לקבלת נכסים ו/או צו פשיטת רגל והבקשה לא בוטלה בתוך  30ימים.
 .23.1.5אם יוטל עיקול על כספים המגיעים למנהל התיק מאת העירייה והעיקול לא יוסר תוך 60
(שישים) ימים ממועד הטלתו.
 .23.1.6אם הוטל עיקול על רכוש מנהל התיק ו/או על התאגיד ו/או בעלי המניות במקרה של
תאגיד (לצורך סעיף זה מי שמחזיק ביותר מ 25% -ממניות מנהל התיק)  ,כולו או
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מקצתו או לחילופין ,בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור באופן המונע או עלול
למנוע ממנהל התיק את ביצוע השירותים כולם או חלקם ו/או שיש בכך כדי להשפיע על
התחייבות מנהל התיק להמשך ביצוע מתן השירותים  ,והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך
 20ימים ממועד נקיטתם.
 .23.1.7בכל מקרה שבו השירותים עשויים להתבצע בידי נאמן ,מנהל עיזבון או כל אדם אחר
הנכנס לנעלי מנהל התיק.
 .23.1.8אם כנגד מנהל התיק ו/או מי מצוות מנהל התיק ,נפתחה חקירה פלילית באזהרה או
הוגש כנגדם כתב אישום בגין עבירה פלילית ו/או בקשר עם עבירות אחרות גם אף אם
אינן פליליות ,אך הינן בתחום המקצועי הקשור למתן השירותים או בעבירות מס.
 .23.1.9אם מנהל התיק מצוי בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים והעירייה בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי מצאה כי לא ניתן להעסיק את מנהל התיק.
 .23.1.10אם התרתה המנהלת ,כי מנהל התיק אינו מתקדם בעבודה באופן המבטיח את סיום
העבודות במועד שנקבע ומנהל התיק לא נקט תוך ( 15חמישה-עשר) ימים ממועד קבלת
ההתראה הנ"ל ,בצעדים המבטיחים לדעת המנהלת את סיום העבודות במועד.
 .23.1.11אם לא נראית למנהלת דרך ו/או אופן עבודת מנהל התיק ולאחר התראה לא תוקן הדבר.
קביעתה של המנהלת בנדון היא סופית ומחייבת ובלתי ניתנת לערעור.
 .23.1.12היה ומנהל התיק נפטר חו"ס ,פשט רגל ,או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית ,ייחשב
הדבר כאילו בוטל הסכם זה בהתאם להוראות סעיף זה.
 .23.1.13אם מנהל התיק ו/או מנהל הלקוח מטעמו חדלו לספק את השירותים על פי הסכם זה
באופן אישי ,ללא אישור מנהלת או ועדת ההשקעות.
 .23.1.14מנהל התיק לא המציא לעירייה בתוך פרק הזמן הנקוב אישור קיום ביטוחים בהתאם
לנוסח הקבוע בנספח ב' להסכם עם דרישתה ו/או טרם פקיעת הביטוח.
בהתקיימות אחת העילות הנקובות בסעיף זה לעיל ,יישא מנהל התיק במלוא הסכומים וההוצאות בהם
.24
תישא העירייה עקב סיום ההתקשרות ,כל ההוצאות הנדרשות לשם המשך קבלת השירות ,וכן בכל נזק
והוצאה שיגרמו לעירייה בשל סיום ההתקשרות .העירייה תהא רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום
המגיע למנהל התיק ממנה.
מבלי לגרוע מהאמור ,הפרת כל אחד מהסעיפים הנקובים לעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם ותזכה
.25
את העירייה בכל הסעדים המוקנים לה בשל כך על-פי ההסכם והדין.
 .25.1מבלי לגרוע מיתר סמכויות העירייה על פי הסכם זה והדין ,מובהר בזאת במפורש ,כי העירייה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט רשאית בכל עת להורות על ביטול החוזה לאלתר ו/או על
ביטול הזמנת שירותים לאלתר ,ללא כל הנמקה ,בכל אחת מהנסיבות הבאות:

.25.2

.25.3

.26
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 .25.1.1בסיומו של כל שלב במתן השירותים ו/או עם השלמת כל אבן דרך לתשלום ו/או בתום
כל שנה קלנדרית.
 .25.1.2התגלה במהלך תקופת השירותים ,כי מתן השירותים מחייב כשירות מיוחדת שאינה
מצויה אצל מנהל התיק.
 .25.1.3בנסיבות בהן החליטה העירייה במהלך תקופת השירותים ,על שינוי מדיניות ,ו/או שינוי
צרכי העירייה ו/או שינוי תקציבי ו/או שינוי בדין.
במקרה של ביטול ההסכם בהתאם לכל אחת מהוראות סעיף זה לעיל ,מוסכם ,כי לעירייה לא תהא
חובת נימוק בדבר ביטול ההתקשרות .בחתימתו על הסכם זה מאשר מנהל התיק ,כי תנאי הביטול
כאמור בסעיף זה ידועים לו ומוסכמים עליו ללא סייג ,והוא מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל
טענה ו/או תביעה בקשר לכך .העירייה תהא רשאית למסור את המשך מתן השירותים לכל מי
שתמצא לנכון ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של העירייה לסיים את ההתקשרות על פי הוראות
סעיף  5.2 5.2לעיל.
הוראות שיחולו לאור ביטול ההסכם
מבלי לפגוע מהאמור לעיל או באילו מהוראות הסכם זה ,מוסכם על הצדדים כי היה ובוטל או הוקפא
ההסכם על ידי העירייה ,מכל סיבה שהיא לרבות כאמור בסעיף  23לעיל ,יחולו בין היתר ההוראות
הבאות:

.26.1

.26.2
.26.3

.26.4

בוטל או הובא ההסכם לידי גמר ,מחמת כל סיבה שהיא ,תהיה העירייה רשאית להזמין כל גורם
שהוא בכל עת להמשך ביצוע מתן השירותים .למנהל התיק לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות
ו/או זכויות באשר להמשך עבודתו ומנהל התיק לא יהיה זכאי לשום פיצוי בקשר לכך .כל
תמורה ו/או יתרת תמורה ו/או תוספת סכום ,אשר תגיע למנהל התיק אם בכלל ,מותנית
במפורש במסירה על ידי מנהל התיק של כל החומרים מכל מין וסוג שהם שנאספו על ידי מנהל
התיק בקשר עם מתן השירותים וכתוצאה מכך ,לרבות אך לא רק ,מסמכים ,קבצי מחשב
ותוצרים אחרים המצויים על-ידי מנהל התיק וכל מסמך אשר יידרש על ידי העירייה בקשר עם
הסכם זה ,גם אם לא צוין מפורשות בהסכם (להלן" :חומרי ההסכם") ,אשר הוכנו בידי מנהל
התיק ו/או מטעמו עבור העירייה ו/או המצויים בידו .העירייה תוכל לעכב כל סכום המגיע
למנהל התיק הימנה כל עוד לא התקבלו חומרי ההסכם הנדרשים במלואם ,ומנהל התיק מוותר
באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
למען הסר ספק יובהר ,כי אין בתשלומי התמורה ששולמו למנהל התיק ,כדי לפטור את מנהל
התיק מהעברת כל חומרי ההסכם לידי העירייה.
מנהל התיק ימסור לעירייה בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על-ידי המנהלת ,את חומרי
ההסכם עם מסמך מסכם בדבר השירותים שסופקו על-ידי מנהל התיק ופירוט בדבר כל מטלה
ו/או עניין פתוח/טעון התייחסות נוספת/משלימה מצד העירייה/מי מטעמה.
העירייה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בחומרי ההסכם ,לרבות העברתם להמשך טיפול על-
י די מנהל תיק אחר ו/או כל גוף אחר ו/או לכל צד ג' אחר ,לרבות מי מצוות מנהל התיק ו/או
מועסקים נוספים .העירייה תהא רשאית להשתמש לצורך זה בחומרי ההסכם ,לשנותם ולעשות
בהם כל אשר תחפוץ ,ללא הסכמת מנהל התיק ו/או אישורו ,שכן מוסכם מראש על -ידי הצדדים

.26.5

.26.6
.26.7

.26.8
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שכלל חומרי ההסכם הינם בבעלותה .מנהל התיק מוותר בחתימתו על הסכם זה באופן סופי
מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג בקשר
לכך.
בוטל הסכם זה כאמור לעיל ,תשלם העירייה למנהל התיק את החלק היחסי בתמורה בעד אותם
חלקים מהעבודות שבוצעו על ידו במלואן על פי הוראות הסכם זה עד לביטול הסכם זה ,בכפוף
להוראות ההסכם ,בניכוי כל סכום המגיע לעירייה מאת מנהל התיק .העירייה תהא פטורה
מלשלם למנהל התיק כל שכר ,תמורה או פיצוי כלשהו בעד ביטול ההסכם.
תמורה כלשהי ששולמה למנהל התיק אינה פוטרת את מנהל התיק מהעברת כל חומרי ההסכם
לידי העירייה וקיום הוראות סעיף זה וכל הוראה אחרת בקשר עם סיום ההתקשרות.
מנהל התיק מתחייב כחלק בלתי נפרד מהשירותים ,לבצע על אחריותו ועל חשבונו ,חפיפה
מסודרת ורציפה לכל גורם שימונה על-ידי העירייה בקשר עם השירותים וכן לשתף פעולה באופן
מלא עם העירייה ,ועם מנהל התיק החדש ככל וימונה על ידי העירייה .החפיפה תערך בהתאם
ללוחות הזמנים שייקבעו על-ידי העירייה .למען הסר ספק ,ביצוע החפיפה כאמור והעברת
מסמכי ההסכם וקיום יתר התחייבויות מנהל התיק כמפורט לעיל ,יהוו תנאי לתשלום יתרת
התמורה המגיעה למנהל התיק בגין השירותים שביצע עד למועד ביטול ההסכם ,וזאת מבלי
לגרוע מכל סעד אחר המגיע לעירי יה על פי ההסכם ו/או על פי דין (לרבות פיצויים בגין עיכוב
במסירת תוצרי השירותים) .אי עמידה בהוראות סעיף זה תקנה לעירייה ,בנוסף לעיכוב
תשלומים כאמור ,פיצוי מוסכם של  500ש"ח עבור כל יום איחור.
אין בביטול ההסכם ובהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה בהתאם
להוראות הסכם זה וכל דין.

סמכות שיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין ,סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם
זה ,לרבות בקשר לתוקפו ,פרשנותו ,ביצועו ו/או הפרתו ,תהא נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז ,לפי
סמכותם העניינית ,ולהם בלבד.

שונות
.28
 .28.1ויתור ,ארכה או הקלה שניתנו על-ידי העירייה למנהל התיק במקרה מסוים לא יהוו תקדים למקרה
אחר ,ולא יהיה תוקף לשום ויתור ,ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה ,אלא אם נעשו בכתב
ונחתמו על-ידי העירייה.
 .28.2בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן ,עיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או
בהפעלת זכות של העירייה לא יחשבו כוויתור מצידה על זכויותיה ,כולן או חלקן ,על פי הסכם זה
ו/או על פי כל דין ,והיא תהיה רשאית לממשן ו/או להפעילן בכל עת שתמצא לנכון.
.28.3

לכל שינוי ,תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא תוקף ,אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי כל
הצדדים ,והכל בכפוף לסמכות העירייה להשלים את הפרטים הטעונים השלמה בהסכם זה ,ולבצע
בו (ככל שנדרש) את המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות והוראות
העירייה .בחתימתו על הסכם זה מנהל התיק מסמיך בזאת את העירייה ,באופן בלתי חוזר ,להשלים
את כל הפרטים הטעונים השלמה ולבצע כל מחיקה ,תיקון ו/או שינוי נדרש בהסכם זה ,כאמור לעיל.
בלי לגרוע מהאמור לעיל ,לפי דרישת העירייה ,מנהל התיק יחתום על נוסח מתוקן של הסכם זה,

.28.4
.28.5
.28.6

.29
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לאחר שבוצעו בו (ככל שנדרש) המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות
והוראות העירייה ,כאמור לעיל וכן על כל עותק נוסף של הסכם זה.
התרופות והסעדים הינם על-פי הסכם זה ,אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה ,בנוסף ,ומבלי
לגרוע ,מכל תרופות או סעדים אחרים על-פי כל דין.
במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם זה לביצוע פעולה או תשלום כלשהם ,ביום
שאיננו יום עבודה ,יידחה אותו מועד ליום העבודה הקרוב הבא אחריו.
הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ממצים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בהם ,ולא
יהא תוקף לכל מצג ,הצהרה ,הסכמה ,התכתבות ,או התחייבות ,בין בכתב ובין בעל פה ,שניתנו (ככל
שניתנו) או שנערכו (ככל שנערכו) ,ושאינם נכללים במפורש בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז.

כתובות והודעות
כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הסכם זה .כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו בראש הסכם זה
(בכפוף לכל שינוי בה ,שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר) יראוה כאילו הגיעה לתעודתה :אם נשלחה בדואר
רשום  -כעבור ( 72שבעים ושתיים) שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה  -ביום
העבודה שלאחר יום משלוחה ,באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה; אם נמסרה
בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד  -בעת מסירתה כאמור.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
מנהל התיק באמצעות מורשיי החתימה כדין:
העירייה באמצעות מורשיי החתימה כדין:

ראש העירייה

מנהל התיק

גזברית העירייה

מנהל התיק

חותמת עירייה

אישור יועמ"ש
אני הח"מ מאשר/ת בזאת ,כי קראתי את ההסכם שבנדון ,ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת לעירייה
לחתום ולהתקשר בהסכם זה.
_________________
היועץ המשפטי לעירייה

אישור תקציבי

הרינו לאשר בזאת כי :
נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
כי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי
רגיל מס' ______.
_____________________
ראש העירייה
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_______________________
גזבר העירייה

נספח א' להסכם

חוזר מנכ"ל  2/2020יצורף בנפרד
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נספח ב' הסכם
אישור קיום ביטוחים

כיסויים

תאריך הנפקת האישור:

בתוקף
נוספים
כיסויים
ביטוח
סכום
האחריות/
תאריך
תאריך
מספרביטוח זה נוסח
סוג הביטוח
וביטולאינו
באישור זה
המפורט
המידע
למידע המפורט בה.
בהתאם
בתוקף,
גבול ביטוח
ישנה פוליסת
לכך שלמבוטח
מהווה אסמכתא
אישור
מטבע
סכום
חריגים
ומהדורת
הקבועים בפוליסת
שמפורטים באישור זה לבין התנאים
בין התנאים
סיום במקרה של סתירה
תחילהיחד עם זאת,
הפוליסה וחריגיה.
הפוליסה כל תנאי
כולל את
חלוקה לפי גבולות
האישור.לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש יש
הפוליסה
הביטוח יגבר האמור
אחריות או סכומי
מעמד מבקש אישור
אופי עסקה
המבוטח
האישור
מבקש
ביטוח
 302אחריות צולבת
₪
4,000,000
כלל ביט
אחריות
ביטוח
שם
עיריית באר יעקב
דיבה  ,השמצה ולשון הרע
303
2018
מקצועית
ו/או
(המזמינה
☐משכיר
☐נדל"ן
 304הרחב שיפוי
או דומה
חברות בנות ועובדים
שוכר
☐
שירותים
*
 309ויתור על תחלוף לטובת
ת.ז/.ח.פ .לו.
של הנ"ל)
מבקש האישור
☐זכיין
☐אספקת מוצרים
האישור מבוטח נוסף
מבקש
318
משנה
קבלני
☐
☐אחר______ :
 328ראשוניות
מען
*מזמין שירותים
ת.ז/.ח.פ.
☐מזמין מוצרים
שיפוי
הרחב
304
₪
20,000,000
ביט
אחריות מעבידים
______
אחר:
☐
 309ויתור על תחלוף מבקש
______
מען
האישור
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח
 328ראשוניות

69

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

016 038
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

הערה חשובה :יועץ/איש מקצוע שאינו מעסיק עובדים שכירים – פטור מביטוח חבות מעבידים.

נספח ג' להסכם
נוהל משרד הפנים " :2/2011נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד
עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות" – שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים
ימולא על-ידי מנהל התיק ומנהל הלקוח (כ"א בנפרד)
חלק א' – תפקידים וכהונות
 .1פרטים אישים:
שם משפחה
שם פרטי
מס' זהות
כתובת

שנת לידה
רחוב

עיר/ישוב

מיקוד

טלפון נייד

טלפון בבית

 .2תפקידים ועיסוקים:
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של ( 4ארבע) שנים אחורה (לרבות כשכיר/ה,
כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כמנהל התיק/ת וכד').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב).
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין גם תפקידים בהתנדבות).
 .3תפקידים ציבוריים:
שם המעסיק וכתובתו

תחומי
המעסיק

הפעילות

של התפקיד ותחומי האחריות

תאריכי העסקה

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  2לעיל.
נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של ( 4ארבע) שנים אחורה.
הגוף

התפקיד

תאריכי מילוי התפקיד
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 .4חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים:
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין אם הם ציבוריים ובין אם
שאינם ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של ( 4ארבע) שנים אחורה.
שם התאגיד /רשות/גוף
ותחום עיסוקו

מיוחדת
פעילות
תאריך התחלת הכהונה סוג הכהונה
בדירקטוריון ,כגון חברות
ותאריך סיומה
(דירקטור חיצוני או בוועדות או תפקידים
מטעם בעלי המניות .ככל אחרים
בדירקטור
שמדובר
מהסוג השני – נא לפרט
גם)

 .5קשר לפעילות הרשות המקומית:
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל ענין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות הרשות המקומית
שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות
המקומית שבה את/ה מועמ/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של ( 4ארבע) שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או
מייצג אותו ו/או מנהל התיק חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח ,1968-בתאגידים הנסחרים בבורסה.)1
כן /לא.
אם כן ,פרט/י:

 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  5-2לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  5-2לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל ,אם בןבת זוגך
חברה בדירקטוריון ,יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות מיוחדת
בדירקטוריון).
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
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 1חוק ניירות ערך ,תשכ"ט1968-

"בעל ענין" ,בתאגיד –
( )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח
ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את
מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם
כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח
ההצבעה בו ,או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין
פסקה זו –
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים
בנכסי הקרן;
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק
בניירות הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן"  -למעט חברת רישומים ולמעט מי
שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף
(46א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
( )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים;

 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד:
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) ,או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת,
מכהנים בכהונה משותפת באירגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,כמו קשרים
עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 .8תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של ניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד
עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
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אם כן ,פרט/י:

 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך במצב של חשש
לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם לא התבקשת להתייחס
בשאלות לעיל ,או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש
לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  8-1לעיל (לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה,
חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל
תאריכים( .לשימת לבכם ,אין צורף לצרף קובץ נוסך לקובץ שצורף במסגרת סעיף  9לעיל).
חלק ב' – נכסים ואחזקות
 .11אחזקות במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,שלך או שלך קרוביך.
(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-בתאגידים הנסחרים
בבורסה.)2
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
שם התאגיד/הגוף

שם המחזיק

 %החזקות

תחום עיסוק התאגיד/
הגוף
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 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב
של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

 2חוק ניירות ערך ,תשכ"ט1968-

"בעל ענין" ,בתאגיד –
( )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח
ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את
מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם
כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח
ההצבעה בו ,או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין
פסקה זו –
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים
בנכסי הקרן;
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק
בניירות הערך האמורים; לענין זה" ,נאמן"  -למעט חברת רישומים ולמעט מי
שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף
(46א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
( )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים;

 .13חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות
כלשהם?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסומך על שולחנך.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:
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 .14נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו
את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,של גופים שאתה בעל
עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ו/או מכהן
בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או מנהל התיק חיצוני לו.
כן/לא
אם כן ,פרט/י:

חלק ג' – הצהרה
אני החתום/ה מטה _______________________ ת.ז מספר __________________
מצהיר/ה בזאת כי:
( )1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים ,נכונים ואמיתיים;
( )2כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה אישית ,אלא אם כן נאמר במפורש כי
ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה
אישית;

( )3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
( )4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד לקבלת
הנחייתו של מנהל התיק המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
( )5אני מתחייב כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו ,במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא נצפו
מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ במנהל התיק המשפטי של הרשות המקומית ,אמסור לו
את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.
תאריך__________ :

חתימה____________ :
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נספח ד' להסכם
תצהיר לאי קיום ניגוד עניינים ,העדר הרשעות והתחייבות לשמירת סודיות
אני ,הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק ,כי עלי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן/ת הצהרתי והתחייבותי זאת ,בדבר אי קיום ניגוד
עניינים ,העדר הרשעות ושמירת סודיות.
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ,כדלקמן:
.1
.2

.3
.4

.5
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.6
.7

הנני מכהן/ת בתפקיד ________________________ במנהל התיק כהגדרתו בהסכם.
הואיל ובתוקף תפקידי במתן שירות ניהול תיקי השקעות לעיריית באר יעקב ,אני עשוי/ה להיחשף למסמך,
מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג שהוא ,לרבות נתונים אודות העירייה ו/או צד ג' כלשהו (להלן" :המידע"),
אני מתחייב/ת לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,מידע שהגיע אלי ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,למעט מידע המפורסם ברבים ו/או מידע הפתוח על פי הדין לעיון הציבור.
ידוע לי שהפרת התחייבות זו עלולה להיות עבירה לפי סעיפים  118ו 119-לחוק העונשין ,תשל"ז.1977-
לא אעשה שימוש ו/או כל אחד מטעמי ,מתחייבים כי מלבד השימוש במסגרת התפקיד ,בתוצרי השירות על
כל חלקיהם ,נספחיהם ומרכיביהם ,לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים שיעשה בהם
שימוש לצורך מתן השירות .התחייבותי זאת ניתנת ללא הגבלת זמן.
ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981והתקנות על פיו ,והנני מתחייב לפעול על פיהן,
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע ו/או המסמכים.
לאחר שבדקתי את העניין למיטב יכולתי ,אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי ,כל עניין כלכלי או אחר
העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם מתן השירות ,או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.
אני מתחייב/ת עוד ,כי אם יובא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור ,או חשש ליצירת ניגוד עניינים ,אודיע לכם
עליו ללא דיחוי.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
חתימה________________

תאריך________________
אישור

אני הח"מ __________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ .מרחוב ___________,_____________ ,
מאשר/ת בזאת ,כי ביום _________ ,הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה
עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________ ,אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני ,לאחר
שהזהר תי אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה/תעשה כן.
______________________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח ה' להסכם
טופס פתיחת/עדכון כרטיס ספק
שם ספק

עוסק מורשה/ח.פ.

(כפי שמופיע על החשבונית)

רחוב

מס'

ישוב

טלפון

ת.ד.

מיקוד

פקס

נייד
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דוא"ל

פרטי בנק לתשלום
בנק

איש קשר
נא לצרף האישורים הבאים :
 .1אישור ניהול ספרים.
 .2אישור לצורך ניכוי מס.
 .3אישור ניהול חשבון בנק /צילום שיק.

סניף

מס' חשבון

נספח ו' להסכם
ייפוי כח למנהל תיקים לביצוע פעולות בחשבון בנק
שם :עיריית באר יעקב

לכבוד
בנק _______________

סניף _______

מס' חשבון______ :
סניף :באר יעקב
תאריך_________ :

 .1מבוא
הנני להודיעכם כי נחתם הסכם לניהול תיק השקעות ביני ובין ______________ מס' תאגיד _______________
(להלן":מורשי ") ,לפיו יבצע מורשי עבורי עסקות מחשבוני הנ"ל שנפתח על ידי לשם כך (להלן" :החשבון") בבנק
_________ (להלן" :הבנק") ,וכי על פי הסכם זה על נספחיו (להלן" :ההסכם") ,הנני מיפה את כוחו של מורשי לנהל
את תיק ההשקעות שלי לפי שיקול דעתו ולתת בשמי ובמקומי הוראות לביצוע עסקות בחשבון הנ"ל ,בכפוף לחוק
הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה  1995-ולאמור במסמכי הבנק
שנחתמו או שייחתמו על ידי בקשר עם החשבון והכל בכפוף לתנאי ההסכם ובכפוף לאמור להלן.

 .2סמכות מנהל התיקים
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הנני נותן בזאת למורשי רשות מלאה לתת בשמי ובמקומי בחשבון ,הוראות לביצוע עסקות ,ולבצע עבורי בחשבון ,בין
היתר ,את הפעולות המפורטות להלן בנספח  1וזאת בכפוף להסכם:
2.1

לשם ביצוע הפעולות המפורטות לעיל או כל חלק מהן יהא מורשי רשאי לחייב ולזכות ,לפי העניין,
את חשבוני בעלויות הפעולות הנ"ל ,בצירוף עמלות (המשולמות לבנק ולו בלבד) בהתאם לתנאי
ניהול החשבון ,כפי שנקבעו בין העירייה והבנק (להלן" :תנאי החשבון") .

2.2

על אף האמור לעיל ,לא יאושרו תשלומים החורגים מתנאי החשבון.

 .3הגבלת פעילות
3.1

מורשי יהיה רשאי לבצע את הפעולות האמורות בסעיף  2לעיל אך ורק במסגרת הסכומים אשר יהיו
מופקדים לזכותי ,או שיעמדו לזכותי ,במועד ביצוע העסקה בחשבון.

3.2

מורשי יהיה רשאי לפעול עפ"י יפוי כח זה בחשבון ,כהגדרתו לעיל ,בלבד .מורשי לא יהיה רשאי להעביר
כל כספים ,ני"ע  ,או נכסים פיננסיים כלשהם לחשבון אחר אצלכם או לכל בנק או חבר בורסה אחר.

3.3

מורשי לא יהיה רשאי למשכן או לשעבד בכל צורה שהיא כספים ,ני"ע ,או כל נכס פיננסי שהוא המצויים
בחשבון.

3.4

הנני מתחייב כי לא אפעל ביודעין בניגוד להוראות שנתן מורשי ,ובכל מקרה שאתן לכם בעצמי הוראת
ביצוע כלשהי – לא תהיה לי כל טענה או תביעה נגדכם בגין ביצוע או אי ביצוע פעולה זו.

 .4פטור מאחריות
4.1

מאחר והשקעותיי בחשבון מנוהלות ע"י מורשי לפי שיקול דעתו ולפי מיטב הבנתו המקצועי,
הריני מאשר בזאת מראש את כל פעולותיו ופוטר אתכם בזאת מכל אחריות או בדיקה של
הוראותיו ,ולא תהיה לי כל טענה או תביעה נגדכם בגין אופן ניהול החשבון ,הפעולות
שתבוצענה בו ,וכן לגבי ני"ע ,כספים או נכסים פיננסיים הכלולים בו ,או בגין חריגה של מורשי

מהוראות יפוי כח זה ,בכפוף לכך שמורשי פעל גם עפ"י הוראות ועדת ההשקעות ,משרד הפנים
ופקודת העיריות.
4.2

אני מאשר כי בחרתי את מנהל התיקים על פי שיקול דעתי ,ואני בלבד אחראי לבחירה כאמור
ולכל פעולות  /העדר פעולות בחשבון .אני מאשר כי ההחלטה על ניהול תיק ההשקעות בידי
מנהל התיקים היתה נתונה לבדיקתי ולהתרשמותי ממנהל התיקים הספציפי.

 .5שונות
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5.1

יפוי כח זה יישאר בתוקפו כל עוד לא תקבלו מאתנו הודעה בכתב על ביטולו ,וחתימתכם על
העתק הודעת הביטול תשמש ראיה לביטולו ,או עד לביטולו על סמך הוראות החוק ,לפי
המוקדם.

5.2

למרות האמור בסעיף  5.1לעיל ,ידוע לי ואני מסכים כי אם ביום ההודעה על ביטול יפוי כח זה
תבוצענה ע"י מורשי פעולות כלשהן ,לא תהיה לי כל טענה או תביעה נגדכם בגין ביצוע פעולות
אלה ,ואתם תהיו רשאים לחייב את חשבוני בסכומים כאמור בסעיף  2.1לעיל עד לתום יום
הפסקת פעילותו עבורי.

5.3

אתם תהיו רשאים להפסיק בכל עת שתמצאו לנכון ,ולפי שיקול דעתכם הבלעדי ,את פעולותיו
של מורשי לפי יפוי כח זה.

5.4

ידוע לי ,כי הבנק לא רשאי להעביר למורשי כל סכום מסכומי העמלות שגבה ממני ,וכן חלק
מהעמלות שהבנק קיבל מגורמים שונים בגין פעילות בני"ע ובנכסים פיננסיים שבוצעה בחשבון.

5.5

הריני מאשר כי קיבלתי מפקיד הבנק את כל ההסברים שביקשתי בעניין ההוראות המוסדרות
ביפוי הכח.

___________________________
חתימת הלקוח

אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד ________________________ מרח' _______________________________
עיר_________________ מאשר בזה כי חתימת ה"ה ________________________________ בצירוף חותמת
העירייה מחייבת את העירייה.

חתימת העו"ד _________________________

נספח ו' להסכם
נספח  1לייפוי כח למנהל תיקים לביצוע פעולות בחשבון
פעילות ההשקעות בחשבון תבוצע בהתאם למדיניות ההשקעות מתוך חוזר מנכ"ל  2/2020ובכפוף ליתר הוראות ההסכם ,כדלקמן:
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