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פניה פומבית לקבלת הצעות בהתאם לתקנה  5לתקנות חובת המכרזים לגיבוש
מאגר נותני שירותים בתחום הביקורת הפנימית והתקשרות עם יועצים מתוך
המאגר
 .1מקורות פיתוח וייזום בע"מ (להלן" :מקורות ייזום"" ,החברה") הינה חברה ממשלתית ,חברה בת
של מקורות חברת המים ,הוקמה במטרה ליזום ולבצע פרויקטים בתחום המים והביוב בארץ
ובעולם ,בהתבסס על הניסיון הרב שנצטבר במקורות חברת המים משך שנות פעילותה .מקורות
ייזום מקימה את מתקן ההתפלה באשדוד בתפוקה שנתית של  111מיליון קוב בשנה ,הקימה
ותפעלת מתקן התפלה בלימסול ובשלבי סיום של שדרוג לקראת תפעול של מתקן התפלה בלרנקה.
החברה מבצעת פרויקטי ייעוץ במקסיקו ומבצעת פרויקטים ברומניה באמצעות קרן האיחוד
האירופי .החברה מקדמת פרויקטים באמריקה הלטינית ובמדינות נוספות.
למקורות ייזום מבקר פנימי לפי חוק הביקורת הפנימית והוראות רשות החברות הממשלתיות.
 .2המבקר הפנימי מבקש להעזר ,מעת לעת ובהתאם לצרכיו ,בשירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ
בתחום של ביקורת פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל ,לשם כך מקורות ייזום מבקשת להתקשר עם
גורם/גורמים בעלי ניסיון בעריכת ביקורות בתחומים הנ"ל ומבקשת לקבל הצעות להיכלל ברשימת
נותני שירותי ביקורת פנימית בתחום של ביקורת פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל ,הכל בהתאם
לתכולת השירותים המפורטת במפרט השירותים המצורף כנספח ( 1להלן "העבודה" או
"השירותים") ,ובהתאם לכל האמור במסמך זה וצרופותיו.
 .3ההתקשרות עם המציעים שהצעותיהם יתקבלו תהיה בהסכם מסגרת לתקופה של  24חודשים עם
אופציה להארכתו בשתי שנים נוספות ,שנה בכל פעם ,וההזמנות לביצוע השירותים עצמם יוצאו
למציעים שיזכו מעת לעת ובהתאם לצרכי מקורות ייזום ושיקול דעתה הבלעדי.
מובהר ומודגש בזאת כי בכוונת מקורות ייזום להתקשר עם עד  3מציעים ,בהתאם לצרכי מקורות
ייזום ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן ,יובהר ,כי מקורות ייזום אינה מתחייבת למתן שירותים בכמות ו/או בהיקף כספי כל שהוא,
ואינה מתחייבת להעביר כמות כלשהי של תיקים ו/או של ביקורות  -אין מקורות ייזום מתחייבת
למתן שירותים בכמות ו/או בהיקף כספי כל שהוא ו/או במסירת עבודה רציפה ,אלא הכל בהתאם
לצרכיה מעת לעת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,וכי בכל מקרה מקורות ייזום שומרת לעצמה את
הזכות להתקשר בעתיד גם עם אחרים לביצוע עבודה נשוא השירותים ,הכל בכפוף להוראות כל דין
ובהתאם לנסיבות .למציעים לא תהיה כל טענה ו/או עילה ביחס להיקף השירותים המוזמנים ו/או
לטיבם ו/או לאופיים .עוד מובהר כי לאף אחד מן המציעים שיזכו לא תהיה בלעדיות במתן
השירותים.
 .4מוזמנים להגיש הצעות מציעים שיש ביכולתם לבצע את השירותים והעונים על כל הדרישות
שבמסמך תנאי הליך זה וצרופותיו.
 .5מסמכי הליך זה הינם:
-

תנאי ההליך לקבלת הצעות למאגר נותני שירותי ביקורת פנימית בתחום ביקורת
פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל במקורות ייזום – מסמך זה.
מסמך מפרט השירותים – נספח .1
טופס הצעת מחיר -נספח .2
דוגמת הסכם התקשרות למתן השירותים – נספח .3
__________________
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 -דוגמת תצהיר כנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  - 1791נספח .4

מובהר בזאת כי בחינת ההצעות בהליך זה תעשה על-פי בחינת ההצעה הכספית כמתואר בסעיף 9
למסמכי הליך זה.
 .1תנאי סף להגשת הצעה:
רשאים להגיש הצעה לביצוע השירותים מציעים אשר עומדים בעצמם בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
 .1.1עוסק מורשה  -על המציע להיות עוסק מורשה בעל כל האישורים הנדרשים בהתאם לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  – 1791יש לצרף להצעה אישורים מתאימים וכן תצהיר
כדוגמת התצהיר המצורף למסמך זה כנספח  4חתום ומאומת כנדרש.
 .1.2ניסיון – למציע ניסיון מוכח ב 5 -השנים האחרונות ,שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות
להליך זה ,בעבודת ביקורת פנימית בנושאים מגוונים בחברות ממשלתיות העוסקות בתחום
התשתיות ,אשר ביצעו ו/או מבצעות פרויקטים הנדסיים בהיקפים גדולים בתחום התשתיות,
שעבורן ביצע ב 5-השנים האחרונות לפחות  15דוחות ביקורת פנימית ,ובכלל זה ,דוחות
ביקורת בנושאים של פרויקטים הנדסיים בתחום התשתיות ,ולפחות  4דוחות ביקורת פנימית
בכל שנה בשתי השנים האחרונות.
יש לצרף להצעה פירוט הניסיון כנ"ל ,כולל שמות הגופים בהם נערכה ביקורת ונושאי
הביקורת.
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה ,על המציע לצרף תצהיר ,חתום ומאושר כדין על ידי
עו"ד או רואה חשבון שותף ,שבו יצהיר המציע על הניסיון כאמור (לרבות תאריכים).
 .1.3למציע מחלקת ביקורת פנים ,המונה לפחות  5עובדים ,שהשכלתם לא תפחת מתואר ראשון
בכלכלה ו/או רואי חשבון ו/או באחד ממקצועות ההנדסה ,בעלי ניסיון של  5שנים לפחות
בביצוע ביקורת פנימית ,אשר מועסקים כדרך קבע אצל המציע ,בביצוע ביקורות פנימיות.
לצורך הוכחת תנאי זה ,על המציע לצרף תצהיר של רואה חשבון שותף אשר יפרט את שמות
העובדים ,ותק ,השכלה ותחום עיסוקם אצל המציע.
 .1.4למציע עובדים בעלי ניסיון קודם של לפחות  4שנים בביצוע ביקורת ענ"א ו/או בעלי הסמכה
למבקר מערכות מידע מוסמך (.)CISA
יש לצרף להצעה פירוט הניסיון כנ"ל ,כולל שמות הגופים בהם נערכה ביקורת ונושאי
הביקורת.
לצורך הוכחת תנאי זה ,על המציע לצרף תצהיר של רואה חשבון שותף אשר יפרט את שמות
העובדים ,ותק ,השכלה ותחום עיסוקם אצל המציע.
ההצעות והגשתן:
 .9את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עליה יצוין "בקשה לקבלת הצעות למאגר נותני שירותי
ביקורת פנימית בתחום ביקורת פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל במקורות ייזום" .ההצעות יוגשו
לתיבת המכרזים ,במשרדי מקורות פיתוח וייזום ,שבמשרדי מקורות ייזום ברחוב קרליבך  1תל
אביב קומה  ,2ביום  12.3.2.15בין השעות  ..9:..-15:..אין להגיש הצעות בכל דרך אחרת למעט
האמור לעיל.
הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד האחרון האמור לעיל ,מכל סיבה שהיא – לא תידון.
__________________
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 .8תוקף ההצעות יהיה ל 71 -יום מהמועד האחרון להגשתן .למקורות שמורה הזכות לבקש הארכת
תוקף ההצעות ב  71 -ימים נוספים.

 .7ההצעה תכיל  2מעטפות לפי הפירוט הבא:
 מעטפה אחת עליה ירשם " בקשה לקבלת הצעות למאגר נותני שירותי ביקורת פנימית בתחוםביקורת פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל במקורות ייזום" .למעטפה זו יוכנסו כל המסמכים
והפרטים המפורטים בסעיף  11להלן ,לרבות אלו הדרושים להוכחת תנאי הסף ,ניסיון המציע
וכיוב' ,עותק הסכם ההתקשרות ולמעט טופס ההצעה הכספית המלא כמפורט בסעיף ,11.9
להלן.
 מעטפה שניה עליה ירשם " :בקשה לקבלת הצעות למאגר נותני שירותי ביקורת פנימיתבתחום ביקורת פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל במקורות ייזום – טופס הצעה כספית".
למעטפה זו יוכנס טופס ההצעה הכספית של המציע (נספח  )2כשהוא מלא וחתום ,הכל כנדרש
בסעיף  11.9להלן.
 .11הצעת המציע תכלול לפחות את כל אחד ואחד מהמסמכים והפרטים הבאים:
 .11.1האישורים ,המסמכים והתצהיר הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף כמפורט בסעיף
 1לעיל ולרבות כל פרט נוסף שהמציע מבקש להציג ביחס לפרטים שנמסרו.
 .11.2כישורי המציע וניסיונו המקצועי בתחום השרות המבוקש.
המציע יציג את המומחיות והניסיון שבידו לביצוע העבודה ,תוך מתן פירוט לגבי ניסיונו ,ובכלל
זה ,יפרט המציע ארגונים עבורם נעשתה עבודת ביקורת כאמור ,במתן דגש לחברות ממשלתיות
בהן עסק בעריכת ביקורת בתחום השירות המבוקש בהליך זה ,וכן את תקופה העבודה והיקפה
– הכל כאמור בסעיף  1.2לעיל.
יש לפרט ביחס לכל חברה את העבודה אשר נעשתה ולצרף פרטי שם ומספר טלפון של איש קשר
באותה חברה.
 .11.3פרופיל המציע:
המציע יפרט מבנה ארגוני ,בעלויות ,תחומי עיסוק עיקריים ,הסמכות מקצועיות רלוונטיות
של המציע ,מספר מועסקים בתחום הרלבנטי לבקשה זו והכשרתם המקצועית.
 .11.4המלצות ,כולל דרכי התקשרות עם הממליצים.
 .11.5הצוות המוצע מטעם המציע:
המציע יפרט את הרכב הצוות מטעמו אשר יבצע בפועל את הביקורות נשוא הליך זה ,שמות
העובדים שיבצעו בפועל את הביקורות ,קו"ח ,לרבות השכלה ,דרגה בחברה ,ותק אצל המציע,
פרויקטים עיקריים בתחום בהם היה מעורב וניסיון בתחום השרות המבוקש.
מקורות ייזום שומרת לעצמה את הזכות לראיין את חברי הצוות המוצע מטעם המציע לצורכי
ביצוע הביקורות בתחום השירות המבוקש בהליך זה.
 .11.1תחומי ביקורת נוספים המשיקים לשרות המבוקש .יש לציין פרטי איש קשר לכל דוח מוצג.
 .11.9ההצעה הכספית של המציע לביצוע השירותים -ההצעה הכספית תהיה למחיר שעת עבודה
לביצוע השירותים בהתאם למפרט השירותים (נספח  )1ובהתאם להסכם ההתקשרות (נספח
 .)3מחיר שעת עבודה לא יעלה בשום מקרה על  + ₪ 2..מע"מ.
מציע אשר יציע הצעה כספית הגבוהה מסך של  ₪ 2..לשעה  -יפסל.
ההצעה הכספית תהיה ב -ש"ח ללא מע"מ ובכפוף למפורט בטופס הצעת המחיר (נספח ,)2
תנאי התשלום והתנאים שבדוגמת ההסכם המצורפת כנספח  3ויתר תנאי בקשה זו.
ההצעה הכספית תוגש על גבי טופס הצעה הכספית (נספח  ,)2כשהוא מלא בהתאם להנחיות
המפורטות בו וחתום על ידי המציע.
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 .11.8המציע יצרף להצעתו את מסמך תנאי הליך זה חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע וכן את
דוגמת הסכם ההתקשרות (נספח  )3חתום בסופו על ידי המציע .כן יצרף המציע אישור
רוח/עו"ד בדבר זכויות החתימה במציע והמורשים לחייבו בחתימתם.

 .11להווה ידוע למציעים כי ,בהתאם להוראות כל דין ,זכאים מציעים שהצעתם לא תתקבל לעיין
במסמכי ההצעה הזוכה .במידה והמציע סבור כי ישנם חלקים חסויים בהצעתו אשר הוא מבקש כי
לא יתאפשר כל עיון בהם ,עליו לצרף למעטפה המכילה את מסמכי המקור למענה להליך זה ,עותק
נוסף של מסמכים אלו ,עליו מסומנים הפרטים החסויים לדעתו .בכל מקרה ידוע ומוסכם על
המציעים כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי וכי ההחלטה בדבר חיסיון פרט כל שהוא נתונה
בידי מקורות ייזום אשר תשקול את עמדת המציע אך אינה מחויבת לקבלה.
על המציע לקרוא את מסמכי ההליך ,לקבל את כל המידע הדרוש לו ולנקוט את כל האמצעים
האחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי ההליך והתנאים החוקיים הנוגעים בנדון
ולהעריך את מהותו ואת הקשיים העלולים להיגלות במשך הביצוע.
 .12הבהרות
 לבירורים ,שאלות והבהרות ניתן לפנות ,בכתב בלבד ,למוטי בר-אלי ,המבקר הפנימי ,באמצעותדוא"ל  ,mbar-eli@mekorot.co.ilוזאת לא יאוחר מיום  1.3.2115בשעה . 12:11
 תשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ,ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה. למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי רק תשובות שימסרו בכתב יחייבו את מקורות ייזום ,ואיןלהסתמך על כל תשובה שניתנה בע"פ בלבד.
 מקורות ייזום תהא רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן לא ברורות ,כלליות ,לאענייניות ,מחמת החשש לחשוף מידע חסוי או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 מובהר בזאת כי למקורות ייזום שיקול הדעת הבלעדי לשנות את המסמכים ותנאי ההתקשרות,בהתחשב בשאלות אשר תופנינה אליה וכי אין בכך כדי להטיל על מקורות ייזום חובה כלשהי
בהקשר זה.
 .13בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה /ההצעות הזוכות
 .13.1מקורות ייזום תהא רשאית לפנות למי מהמציעים בדרישה לקבלת הבהרות או השלמת
מסמכים ככל הנדרש ,וכן תהא רשאית להיפגש עם כל אחד מן המציעים ,לרבות הצוות המוצע
מטעמם ,וזאת על מנת שתוכל להתרשם מן המציע והצעתו ,וכדי שתוכל לקבל הסברים
והבהרות ככל הנדרש על הצעת המציע וכן לפנות לממליצים והלקוחות שהוצגו על ידי המציע
ולכל גורם רלוונטי אחר.
מקורות ייזום תהא רשאית להזמין את המציע ו/או את צוות הביקורת מטעמו לשיחת
התרשמות טרם קבלת החלטה בדבר זכייה ,וכן לבקש כל הבהרה ו/או מידע ביחס למציע ו/או
לשירותים המוצעים.
 .13.2מקורות ייזום תבחן את עמידת המציע בתנאי הסף וביתר תנאי ההליך.
בדיקת ההצעות תעשה ב 2-שלבים כדלקמן:
.13.3
 .13.3.1בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף כאמור בסעיף  1לעיל.
 .13.3.2מציעים אשר יעמדו בכל תנאי הסף ,תיבדק הצעתם הכספית בהתאם למפורט בסעיף
 11.9ונספח  2למסמך זה.
 .13.4מקורות ייזום שומרת על זכותה לבחור עד  3זוכים בהליך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 .13.5מקורות ייזום שומרת על זכותה לקבוע ,בהתחשב בהצעות שיוגשו לה או חלקן ,תעריף שעת
עבודה אחיד (מחירון) שיהווה בסיס לתשלום התמורה בעד השירותים ולקבוע כי תנאי
להכללת מציעים ברשימת נותני השירותים למקורות ייזום הינו מתן הסכמתם בכתב לקבלת
התמורה לשירותיהם על בסיס תעריף זה.

מובהר בזאת כי אין בכל אומדן שניתן או שינתן ביחס לשירותים ,סוגם או היקפם כדי לחייב
את מקורות ייזום ,וכי ביצוע השירותים – בכל היקף וסוג ,ככל שיידרש ,יתבצע על פי צרכי
מקורות ייזום והחלטותיה מעת לעת.
 .13.1מקורות שומרת על זכותה לערוך  BEST & FINALאחד או יותר בין המציעים שהצעותיהם
ימצאו המתאימות ביותר ,וכן על זכותה לערוך שינויים בתוצרים הנדרשים ,בתכולת
השירותים ויתר מסמכי הליך זה ולדרוש מהמציעים ,כולם או חלקם ,הצעת מחיר על פי
האמור במסמכים המעודכנים – הכל בהתאם להוראות כל דין.
 .13.9לאחר בחירת זוכה תודיע מקורות בכתב למציעים שהצעתם לא זכתה.
 .14ההתקשרות עם המציע שהצעתו תזכה
 .14.1מציע שהצעתו תזכה ,יתקשר עם מקורות ייזום בהסכם למתן השירותים בהתאם לדוגמת
הסכם ההתקשרות המצורף למסמך זה כנספח  3וזאת במועד שיקבע על ידי מקורות ייזום.
 .14.2כן יידרש המציע שיזכה ,הוא וכל מי מטעמו שיעסוק במתן השירותים ,לחתום על התחייבות
לשמירת סודיות בנוסח המצורף לדוגמת הסכם ההתקשרות נספח  .3מקורות ייזום תהא אף
רשאית לדרוש ביצוע בדיקה בי טחונית כתנאי להעסקת עובד כל שהוא מטעם המציע במתן
השירותים.
 .14.3בעצם הגשת הצעתו מתחייב המציע שיזכה ,הוא וכל מי מטעמו שיעסוק במתן השירותים,
לשמור בסודיות את כל המידע שיגיע לידיו במהלך ביצוע השירותים.
 .14.4המציע שיזכה לא ימסור כל הודעה בדבר מתן השירותים למקורות ייזום ו/או בדבר עצם
זכייתו בהליך זה ,אלא לאחר אישור מקורות ייזום מראש ובכתב.
 .14.5מובהר כי העובדים המוצגים בתנאי הסף ,יהיו העובדים אשר יספקו את השירותים במסגרת
הנדרש בהליך זה ,הינם העובדים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי סף  1.3ו 1.4-לעיל .כמו כן,
מקורות ייזום שומרת על זכותה לראיין ולאשר את העובדים המוצעים .יחד עם זאת ,מקורות
ייזום מבהירה בזאת כי בכל מקרה בו תדרוש מקורות ייזום את החלפת אחד העובדים או
יותר ,יחליף המציע את העובד\עובדים בעובד\עובדים שרמתם ,ניסיונם והוותק המקצועי
שלהם לא יפחת מהעובדים המוצגים לצורך עמידת המציע בתנאי הסף ,והכל בהתאם למפורט
בהסכם ההתקשרות (נספח .)3
 .14.1בנוסף לאמור לעיל ,מובהר כי בעצם הגשת הצעתו ,המציע מתחייב כי השירותים שינתנו ע"י
הזוכה/ים יהיו על ידי אותם העובדים המוצגים לצורך עמידת המציעים בתנאי סף ,ככל
שאותם עובדים יאושרו ע"י מקורות ייזום ,וזאת בכל הפרויקטים והביקורות שידרשו ע"י
מקורות ייזום מעת לעת.
 .14.9המציע אינו רשאי להחליף את חברי צוות העבודה שהוצעו על ידו במסגרת הליך זה ,ללא
אישור מראש ובכתב של מקורות ייזום ,והכל בהתאם לאמור בהסכם המצורף להליך זה.
 .15תנאים נוספים
 .15.1מקורות ייזום אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל חלק ממנה ,או כל הצעה
שהיא ,ולמקורות ייזום שמורה האפשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להחליט על
מימוש חלקי של הצעה ,על מימושה בשלבים ,להתקשר עם מציע אחד ,או עם מספר מציעים
__________________
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זוכים לביצוע השירותים נשוא הזמנה זו ,לפצל את השירותים ביניהם ,ולנהל משא ומתן
בהתאם להוראות כל דין .כן תהא מקורות ייזום רשאית לבטל הליך זה בהתאם לצרכיה.

 .15.2מקורות ייזום רשאית לדחות ,בכל עת ,את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים
ותנאים אחרים בבקשה זו ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובלבד שתודיע למציעים
באתר האינטרנט בדבר כל שינוי כאמור.
 .15.3רואים את המציע כמי שקרא את כל מסמכי פנייה זו ,כמי שבדק את כל פרטי השירותים
שעליו ליתן ואת כל הנתונים שנדרשו לו וכמי שאסף את כל המידע הנחוץ לו לצורך הגשת
הצעתו .לאחר הגשת ההצעות ,לא תתקבלנה כל טענות מצד מציע בנוגע לקשיים או הפרעות
העלולים להפריע בזמן מתן השירותים ו/או ביחס לעניינים אחרים אשר לא ידע אותם או לא
צפה אותם מראש.
 .15.4בעצם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי אין הוא נותן כל שירות או קשור בכל עניין אשר עלול
לעמוד בניגוד אינטרסים עם השירותים נשוא בקשה זו.
 .15.5עוד מצהיר המציע בעצם הגשת הצעתו כי הוא מסכים לכל תנאי ההליך נשוא פניה זו.
 .15.1הליך זה הינו הליך עם מציעים בהתקשרות הדורשת יחסי אמון מיוחדים ,על כל הנובע
והמשתמע מכך לפי כל דין.
 .15.9אי שביעות רצון ממציע כתוצאה מביצוע עבודה בנושא כלשהו עבור מקורות ייזום במשך חמש
השנים האחרונות ,תהווה סיבה מספקת לאי התייחסות להצעתו ולפסילתה.
 .15.8מובהר בזאת כי הזמנת שירותים לביצוע ביקורת כלשהי ,תבוצע ע"י מקורות ייזום מעת לעת
בהתאם לאמות מידה שיקבעו על ידה ,צרכיה המקצועיים ועקרונות כל דין .אין בהכללת
הכרזה על זוכה כלשהו משום התחייבות להזמנת שירותים מסוג ,כמות או היקף שהוא.
 .15.7מובהר בזאת כי מקורות ייזום תהא רשאית שלא לדון בהצעתו של מציע ,בכל מקרה בו עלול
להיווצר לדעתה ניגוד עניינים בין שירות ,עבודה או קשר הקיים בינו לבין מקורות ייזום או צד
ג' כל שהוא לבין מתן השירותים נשוא מכרז זה.
מסמך זה ,על צרופותיו הוא קניינה של מקורות ייזום ,ואין לעשות בו כל שימוש אלא
.15.11
לצורך הגשת ההצעה למתן השירותים.

__________________
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מפרט השירותים – נספח 1
 .1רקע
 .1.1יחידת הביקורת הפנימית של מקורות ייזום מעוניינת להסתייע בשרותי ביקורת במיקור חוץ

בתחום ביקורת פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל.
 .1.2השרות יינתן לפי הנחיות המבקר הפנימי ,בהתאם לכללים המקצועיים שנקבעו על ידי לשכת
המבקרים הפנימיים.
 .1.3מתן השרות כרוך בנסיעות ברחבי הארץ ולחוץ לארץ.

 .2השירות המבוקש
 .2.1ביקורת עצמאית של נושאי ביקורת כפי שתימסר למציע .הביקורת תכלול את כל שלבי ותוצרי
פרויקט הביקורת ,עד וכולל לשלב הדיון בועדת הביקורת של מועצת המנהלים ,כמפורט להלן:
שלב
1

2

3

תוצר
תוכן
לימוד הנושא -סקר הכנת תוכנית ביקורת הכוללת שאלוני ביקורת
ולו"ז מפורט לביצוע הביקורת .התוכנית תובא
מוקדם
לאישור המבקר הפנימי ,לפני ההתקדמות
לשלבים הבאים
ביצוע הביקורת
טיוטת דו"ח ביקורת – בפורמט  WORDשיימסר
לנותן השרות – הכולל:
 רקע כללי על הנושא המבוקר ,כולל
התייחסות להוראות מחייבות ,נתונים
כספיים כמותיים וכיוצ"ב.
 פרוט מטרות הביקורת ,שיטת הביקורת
והיקפה.
 ממצאי ביקורת :כולל התייחסות לנורמה,
מצב קיים ,ליקויים ,סיבה לקיום
הליקויים.
 מסקנות.
 המלצות לתיקון הליקויים.
דוח
הכנת
והצגתו בפני
הביקורת

סופי דוח סופי בפורמט  ,WORDהכולל תקציר הדוח
ועדת וריכוז הממצאים ,תגובת מבוקרים ,קביעת
אחריות ולו"ז ליישום המלצות הביקורת ,וכן
מצגת  POWER POINTשל עיקרי הדוח.

 .2.2מסגרת השעות לביצוע השרות ומסגרת שעות להגשת כל אחד מהתוצרים הנ"ל יקבעו על ידי
המבקר הפנימי בעת מסירת עבודת ביקורת פרטנית לביצוע.
.2.2.1.1

תוכנית ביקורת תוגש תוך שבועיים ממועד מסירת העבודה לאישור המבקר
הפנימי של מקורות ייזום .התוכנית תכלול לו"ז מפורט לביצוע התוכנית.

.2.2.1.2

טיוטת דוח תוגש על פי הלו"ז שהוגש וסיכום בכתב על תחילת העבודה.

.2.2.1.3

דוח סופי ומצגת יוגשו בתוך שבועיים ממועד קבלת תגובת המבוקרים.

__________________
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כל שינוי בהיקף הביקורת או בלוחות הזמנים יובאו קודם ביצועם ,בכתב ,לאישור המבקר
2.3

2.4

הפנימי של חברת מקורות ייזום.
הפורמט בו יוגשו הטיוטות והדוח למבקר הפנימי של חברת מקורות ייזום ופורמט המצגת
ימסרו למבצע הביקורת בעת מסירת העבודה.

 .3ביצוע העבודות:
העבודות יבוצעו על ידי אותם המבקרים שצוינו בהגשת ההצעה והוצגו לצורך עמידה
3.1
בתנאי הסף ושאושרו בראיון ע"י מקורות ייזום.
במידה ויוחלפו העובדים יעשה הדבר רק באישורו של המבקר הפנימי של מקורות ייזום.
3.2
במידה והוחלפו העובדים ,הן על פי דרישת מקורות ייזום והן על פי בקשת משרד
3.3
רוה"ח ,שעות החפיפה ולימוד הנושא מחדש לא יובאו בחשבון חיוב השעות.
הגשת חשבונות ואבני דרך לתשלום
.4
 4.1התשלום יהיה לפי שעות עבודה בפועל ,לפי דיווח חודשי מפורט של שעות השרות ונותני
השרות  ,הפירוט יכלול גם תאור תמציתי של העבודה שבוצעה.
 4.2החשבונות יהיו במסגרת השעות שתיקבענה על ידי המבקר הפנימי של חברת מקורות
ייזום בתחילת עבודת הביקורת לביצוע שלבי הביקורת דלעיל.
 11% 4.3מסך החשבון ישולם רק לאחר אישור המבקר הפנימי במקורות ייזום על עמידה
בתוכנית הביקורת ,קבלת התוצרים המבוקשים ולאחר החזרת החומרים שנאספו על
ידי מבצעי הביקורת במהלך עבודתם וקבלת תיק ניירות עבודה מסודר .
.5

ניירות העבודה וחומר אחר
מובהר כי כל ניירות העבודה הנאספים במסגרת העבודה הינם רכוש חברת מקורות ייזום,
ולאחר סיום העבודה על המציע להחזירם למקורות ייזום .תשלום  11%מסך החשבון מותנה גם
בהחזרת המסמכים האמורים.

__________________
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נספח  – 2טופס ההצעה הכספית

בקשה לקבלת הצעות
מאגר נותני שירותי ביקורת פנימית בתחום ביקורת פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל במקורות ייזום
.1

הצעתנו למתן השירותים נשוא הבקשה לקבלת הצעות להיכלל במאגר נותני שירותי ביקורת
פנימית בתחום ביקורת פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל במקורות ייזום מסתכמת בסך של
_______ ( ₪במילים____________שקלים חדשים) ובתוספת מע"מ ,וזאת לכל שעת עבודה
שתידרש בהתאם למפורט במפרט השירותים ובכל יתר המסמכים והתנאים של בקשה זו .מחיר
שעת עבודה לא יעלה על .₪ 2..

.2

התמורה הנקובה בסעיף  1לעיל אינה כוללת מע"מ והיא קבועה וסופית ,לא תתווסף עליה כל
הצמדה ,ריבית או תוספת כל שהיא ,היא כוללת את כל ההוצאות והעלויות שידרשו לצורך מתן
השירותים והיא תשולם בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בדוגמת הסכם ההתקשרות בנספח
.3

.3

אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו מוגשת לאחר שבדקנו בקפדנות את מסמכי ההליך וקיבלנו על
עצמנו את כל האמור בו.

.4

אנו מתחייבים בזאת כי אם תודיעו לנו על זכייתנו בהליך לעיל ,אנו נחתום במועד שתקבעו על
הסכם למתן השירותים ,שיהיה במתכונת המסמך "דוגמת ההסכם ההתקשרות" שהחזרנו
בחתימתנו.

.5

ידוע לנו כי מקורות ייזום שומרת על זכותה לקבוע ,בהתחשב ,בהצעות שיוגשו לה או חלקן,
תעריף שעת עבודה אחיד ,שיהווה בסיס לתשלום התמורה בעד השירותים ,ולקבוע כי תנאי
להכללת מציעים ברשימת נותני השירותים למקורות ייזום ,הינו מתן הסכמתם בכתב לקבלת
התמורה לשירותיהם על בסיס תעריף זה.
ולראיה ,באנו על החתום

שם המציע__________________________
שם החותם ______________________תפקידו במציע_________________________
שם החותם ______________________תפקידו במציע_________________________
חותמת המציע וחתימה _____________________________________________________
תאריך__________________

__________________
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נספח  -3דוגמת הסכם

הסכם מס' ____

שנערך ונחתם בתל אביב ביום __ לחודש ____ 2115
בין:

מקורות פיתוח וייזום בע"מ
מרחוב קרליבך 1
תל אביב

(להלן" :מקורות ייזום")

מצד אחד

לבין____________________ :
מ_______________________
(להלן" :היועץ")
תל אביב

מצד שני

הואיל ומקורות ייזום מבקשת לקבל שירותי ביצוע עבודות ביקורת פנימית ,בתחום של ביקורת
פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל ,כמפורט בהסכם זה ובנספחיו;
הואיל והיועץ הגיש הצעתו למקורות ייזום במסגרת הליך תחרותי ושוויוני אשר נוהל על ידי מקורות
ייזום והיועץ מצהיר כי הינו עומד בכל דרישות מקורות ייזום כפי שפורטו במסמכי ההליך ,על
נספחיהם ,המצורפים כנספח א' להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו;
הואיל והיועץ הצהיר כי הוא עוסק ומתמחה במתן שירותים מקצועיים בתחום הביקורת הפנימית
בנושא פרויקטים ,כספים ,שכר ומינהל ,כי הוא בעל ניסיון וידע בתחומים אלה ,כי הוא מעסיק
עובדים מיומנים ומקצועיים לצורך הענקת השירותים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו וכי יש
בידיו את כל האמצעים המקצועיים ,הטכניים והדרושים על פי הדין על מנת ליתן למקורות
ייזום שירותים כאמור בהסכם זה ובנספחיו;
הואיל ומקורות ייזום הציגה ליועץ את יעדיה ומטרותיה בכל הקשור לשירותים כהגדרתם להלן והיועץ
קיבל את כל הפרטים הנחוצים לדעתו לצורך בחינת והבנת יעדי מקורות ייזום ,מטרותיה
וצרכיה בקשר עם השירותים האמורים;
הואיל ולאחר שהוצגו ליועץ כל הפרטים ,הנתונים והמידע הנחוצים לו לצורך מתן השירותים כמפורט
בהסכם זה ,ובהתבסס עליהם ,הגיש היועץ הצעתו המצורפת כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו;
הואיל והיועץ מצהיר כי לאחר שהוצגו לו כל היעדים ,המטרות והנתונים כאמור לעיל ,ביכולתו להעניק
למקורות ייזום את השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה;
הואיל ובהתבסס על כל הצהרותיו אלה ,החליטה מקורות ייזום להתקשר עם היועץ בהסכם זה לפי
תנאיו;
הואיל והיועץ מצהיר כי ,למיטב ידיעתו ולאחר בדיקה שערך ,אין כל מניעה חוקית או חוזית מצידו
להתקשר בהסכם זה ,וכי אין הוא עוסק או קשור ,בשום צורה שהיא ,בדבר או עניין העלול
להיות מנוגד לאינטרסים של השירות שעליו ליתן למקורות ייזום על פי הסכם זה;
__________________
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והואיל ובכפוף לכל האמור בהסכם זה ,מעוניינת מקורות ייזום לקבל מהיועץ את השירותים
המפורטים בהסכם זה להלן והיועץ מסכים ליתן למקורות ייזום שירותים אלה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים
המבוא והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים ,גוברות הוראות הסכם זה
והוראות נספחיו באות להוסיף בלבד על הוראותיו ולא לגרוע מהן.

.2

מהות ההתקשרות ומטרותיה

2.1

בכפוף לתנאי הסכם זה מזמינה מקורות ייזום אצל היועץ והיועץ מתחייב בזה לספק למקורות
ייזום שירותי ביצוע עבודות ביקורת פנימית ,זאת כמפורט במסמכי הליך קבלת ההצעות בנספח
א' לעיל וכמפורט בהצעת היועץ בנספח ב' לעיל (להלן" :השירות" " /השירותים").

.2.2

השירותים יבוצעו על פי המפורט בנספח א' ,על פי האמור בהסכם זה ועל פי ההנחיות וההוראות
שימסרו על ידי מקורות ייזום ליועץ מעת לעת ולרבות המפורט להלן.

.2.3

התקשרות זו הינה בהסכם מסגרת ,כאשר השרות יבוצע על פי הזמנות שיוצאו על ידי מקורות
ייזום מעת לעת ,בהתאם לצרכי מקורות ייזום ושיקול דעתה הבלעדי .כל זאת בנושאים,
מיקומים ומועדים על פי שיקול דעתה של מקורות ייזום וצרכיה ,מבלי כל התחייבות מצדה
להיקף שעות כלשהו ומבלי שיהיה בהיקף שעות שיוזמן בתקופה נתונה במהלך ביצוע הסכם זה,
כדי לחייב את מקורות ייזום להזמין שירות בהיקף כלשהו ,ובכל מקרה שומרת לעצמה מקורות
ייזום את הזכות להתקשר בעתיד גם עם אחרים לביצוע העבודה נשוא השירותים ,הכל בכפוף
להוראות כל דין ובהתאם לנסיבות.

2.5

השרות יבוצע לפי הנחיות המבקר הפנימי ,ובהתאם לכללים ותקנים מקצועיים מקובלים.

.3

התחייבויות היועץ

 3.1היועץ מתחייב כי השירות יוענק בהתאם למפורט בנספח א' להסכם זה ,בהתאם לדרישות והנחיות
מקורות ייזום ובהתאם ללוח הזמנים אשר יוסכם בין הצדדים ,ובהתאם לכל דין ,והכל בהתאם
למפורט במפרט השירות המצורף בנספח א' להסכם זה.
 3.2היועץ מתחייב בזאת כי השירות יינתן ברמה מקצועית גבוהה ,בהתאם לשיטות וטכנולוגיות
מתקדמות ,על ידי אנשים מנוסים ,מיומנים ומקצועיים וכי הוא יעבוד ברציפות וביעילות ובכמות
האנשים המתאימה ,על מנת ליתן את השירות בתנאים ובזמנים שנקבעו לביצועו ,והכל בהתאם
להוראותיה והנחיותיה של מקורות ייזום.
 3.3היועץ מתחייב כי כל השירותים נשוא הסכם זה יינתנו למקורות ייזום על ידי כוח האדם וחברי
הצוות שהוצעו על ידו למתן השירותים במסגרת הצעתו בהליך (כמפורט בנספח א' ובהצעת היועץ
בנספח ב' להסכם זה לעיל) ,ואשר אושרו מראש על ידי מקורות ייזום ,ללא יוצאים מן הכלל .היועץ
מתחייב כי יעמיד את כוח האדם שהוצע על ידו במסגרת ההליך בנספח א' לעיל לטובת השירותים
נשוא הסכם זה ,בהיקף הנדרש לביצועם ,גם אם הם הועסקו אצל לקוח אחר בעת הגשת הצעתו
בנספח ב' .היועץ מתחייב להקצות את כוח האדם אשר אושר מראש על ידי מקורות ייזום ובמועדים
הנדרשים על פי הסכם זה ונספחיו ,והכל בהיקף שאינו קטן מהמפורט בהצעתו ואף גדול ממנו ,אם
יידרש הדבר לצורך עמידת הספק בלוחות הזמנים לביצוע השירותים.
 3.4היועץ מתחייב כי כוח האדם המפורט בנספח ב' לעיל לא יוחלף אלא מסיבה אשר אינה בשליטת
היועץ ואינה נעוצה באשמתו .היה ומסיבה אשר אינה בשליטת היועץ ,לא יוכלו נותני השירותים
מטעם היועץ המפורטים בנספח ב' או חלקם ,להמשיך במילוי תפקידם ,יציע היועץ למקורות ייזום
נותן שירותים/נותני שירותים אחר/ים מטעמו העומד/ים בכל התנאים המפורטים במסמכי ההליך
בנספח א' להסכם זה ,אשר יעניק/ו למקורות ייזום את השירותים להם התחייב היועץ בהתאם
להסכם זה .החלפת נותן שירותים מטעם היועץ כאמור לעיל ,תיעשה רק לאחר שמקורות ייזום
אישרה את זהות נותן השירותים החדש .בכל מקרה מקורות ייזום תהא רשאית שלא לאשר את
__________________
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זהות העובד החדש ,אם על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כישורי נותן השירותים המוצע או נתוניו
נופלים משל הקודם לו או אינם מתאימים לה לצורך ביצוע השירותים.
היה ולא אישרה מקורות ייזום את נותן השירותים המחליף ,ולא הציע היועץ נותן שירותים אחר
במקומו ,המקובל על מקורות ייזום ,יבוא ההסכם לידי סיומו וליועץ לא תהא כל דרישה ו/או טענה
כלפי מקורות ייזום בגין סיום ההסכם מסיבה זו.
מובהר כי כל הדרוש לצורך ביצוע חפיפה או שילוב נותן השירותים החדש בהענקתם ,ייעשה על
חשבון היועץ ומבלי לפגוע בלוחות הזמנים למתן השירותים.
 3.5בנוסף על האמור לעיל ,מקורות ייזום תהא זכאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש החלפתו ו/או
הרחקתו של מי מנותני השירותים מטעם היועץ ,לפי שיקול דעתה .ביקשה זאת מקורות ייזום ,יציע
היועץ למקורות ייזום נותן שירותים/נותני שירותים אחר/ים מטעמו העומד/ים בתנאים המפורטים
במסמכי ההליך בנספח א' להסכם זה ,אשר יעניק/ו למקורות ייזום את השירותים להם התחייב
היועץ בהתאם להסכם זה .
 3.1בכפוף לקבלת הסכמת מקורות ייזום מראש ובכתב ,היועץ יהיה רשאי לשנות את זהותם של מי
מנותני השירותים מטעמו ,מסיבה אשר מצויה בשליטתו .ביקש היועץ להחליף את זהותם של מי
מנותני השירותים מסיבה המצויה בשליטתו כאמור ,יחולו ההוראות המפורטות בסעיף  3.5לעיל.
 3.9היועץ ייענה לכל פניה מצד מקורות ייזום בקשר עם השירותים .היועץ מתחייב להשתתף בישיבות
אליהן יוזמן על פי דרישת מקורות ייזום ,כדי לדון ולהסביר את נושאי השירותים ,להופיע ולהציג
את עמדת החברה בפני הגורמים השונים ומקבלי ההחלטות ,ולהשתתף בדיונים מקצועיים במסגרת
החברה ובמסגרת גורמים חיצוניים לחברה .במסגרת מתן השירותים ,יידרש היועץ להופיע ,בין
היתר ,בפני ועדות ו/או אישים שונים בשם החברה ,כפי שיידרש ,לרבות בפני ועדת ביקורת פנימית,
ולתת חוות דעת מקצועיות ,ובכלל זה תשובות בכתב בכל מקרה שהדבר נחוץ או משתמע בנסיבות
העניין .היועץ ימסור למקורות ייזום כפי שיידרש על ידיה מעת לעת אף דוחות ,חוות דעת מקצועיות
וכל חומר אחר בקשר לשירותים אלה.
 3.8היועץ לא ישנה את המטלות המפורטות בהסכם זה ונספחיו והמטלות שיוטלו עליו מעת לעת על ידי
מקורות ייזום ולא יסטה מהן ,אלא אם קיבל את הסכמת מקורות ייזום לכך מראש ובכתב.
מקורות ייזום תהא רשאית ,בכל עת תוך תיאום עם היועץ ,לשנות ולהרחיב את המטלות המפורטות
בהסכם זה ובנספחיו ובלבד שלא יהיה בכך כדי לשנות באופן מכריע את מהות השירות.
 3.7היועץ יעמוד לרשות מקורות ייזום בכל השאלות המקצועיות הנוגעות לשירות ואשר הינן בתחום
ההתמחות של היועץ.
 3.11היועץ מתחייב להגיש למקורות ייזום כל עזרה (יעוץ ,הסברה ותדרוך) שתהיה קשורה או כרוכה
בשירות ו /או בהפעלת מסקנות הנובעות מהשירות הלכה למעשה או יישומן ,גם לאחר השלמת
השירות ,וזאת תוך שנה מיום הפסקת והשלמת מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
 3.11היועץ ייצור עותקים וגיבוי נאות לכל ידע ו/או תוצר שירותים אשר הוכנו על ידיו במסגרת
השירותים.
 3.12היועץ מתחייב לעשות כל דבר נדרש וסביר אשר מומחה היה עושה לשם ביצוע השירות על פי
הסכם זה ונספחיו ,ובהתאם לכללי המקצוע ובהתאם להוראות כל דין.

.4
4.1
4.2

4.3

.4.4

השירותים ,היקפם ושלביהם ולוחות זמנים
פירוט העבודה הנדרשת לביצוע השירותים ואופן ביצועה הינם כמפורט בנספח א' להסכם זה
ובמפרט השירותים המצורף לו (להלן" :מפרט השירותים").
היועץ מתחייב לפעול על פי הנחיות והוראות מקורות ייזום ובשיתוף פעולה ותיאום מלא עם
נציגי מקורות המפורטים להלן .מקורות ממנה את מר מוטי בר-אלי או כל אדם אחר שימונה
על ידו כנציגו וכאיש הקשר מטעמו ,לצורך השירות נשוא הסכם זה .נציג מקורות ייזום כאמור
או מי מטעמו ,יפקח על ביצוע השירות על ידי היועץ ויהא זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מידע
הקשור או הכרוך בביצוע השירות .היועץ מתחייב לעבוד בתיאום מלא עם נציגי מקורות ייזום
כאמור לעיל ולפעול על פי הנחיותיהם .היועץ ממנה מטעמו את ________ ,כמרכז ביצוע
השירות וכאיש הקשר עם מקורות ייזום בכל דבר הקשור לביצוע השירות על ידו.
ביצוע ביקורת תכלול את כל שלבי ותוצרי פרויקט ביקורת (לרבות לימוד הנושא ועריכת סקר
מוקדם ,ביצוע הביקורת עצמה ,הכנת דוח סופי) עד וכולל לשלב הדיון בועדת הביקורת של
מועצת המנהלים של החברה ,בהתאם לשלבים ,לתכנים ולתוצרים המצוינים במפרט השירותים
במצורף לנספח א' להסכם זה.
מסגרת השעות לביצוע השירות ומסגרת השעות להגשת כל אחד מהתוצרים הנ"ל ייקבעו על ידי
נציג מקורות ייזום בעת מסירת עבודת ביקורת פרטנית לביצוע .היועץ יעניק את השירותים
במלואם כמפורט בהסכם זה ובנספחיו ובהתאם לצרכי מקורות ייזום והנחיותיה ,במסגרת
השעות שהוקצתה לאותה ביקורת על ידי נציג מקורות ייזום ,כאשר מסגרת השעות שהוגדרה
לביצוע כל ביקורת תהווה היקף השעות המקסימאלי המאושר לביצועה .הרחבת השעות מעבר
להיקף המקסימאלי כאמור לעיל ו/או כל שינוי בהיקף הביקורת ו/או בלוח הזמנים ,תיעשה אך
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ורק בכפוף לקבלת אישור נציג מקורות ייזום מראש ובכתב וכל הרחבה ו/או שינוי ללא אישור
בכתב כאמור ,תהא חסרת תוקף ולא תשולם.
נוכח היועץ כי לצורך ביצוע ביקורת נתונה בהתאם להסכם זה ,עליו לחרוג מהיקף השעות
4.5
המקסימאלי אשר נקבע לאותה ביקורת כאמור ,יודיע על כך למקורות ייזום מיד ,בצירוף
הסיבות לחריגה ,וחריגה כאמור ,תהא כפופה לאישור מראש ובכתב של מקורות ייזום ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של מקורות ייזום.
מובהר כי כל ביקורת תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים והשלבים שייקבעו על ידי נציג מקורות
4.1
ייזום ויימסרו ליועץ ,ובכל מקרה ,לוח הזמנים לאופן והגשת תוכנית הביקורת ,דו"ח ביקורת
סופי ומצגת הינם בהתאם למפורט במפרט השירות כאמור .יובהר ,כי לוח הזמנים לביצוע כל
תוכנית ביקורת יובא לאישורו מראש של נציג מקורות ייזום וכל שלבי ביצוע הדו"ח ,על כל
היבטיו ושלביו (לרבות טיוטות ומצגות) ,יוגשו על פי לוח הזמנים שאושר על ידי נציג מקורות
ייזום מראש ובהתאם לסיכום בכתב על תחילת העבודה .כמו כן ,דו"ח סופי ומצגת לכל נושא
נתון יוגשו למקורות ייזום לא יאוחר מתום שבועיים ממועד קבלת תגובת הגורמים המבוקרים
במקורות ייזום.
למען הסר ספק ,מובהר כי כל שינוי בהיקף הביקורת או בלוחות הזמנים יובאו קודם ביצועם,
4.9
בכתב ,לאישור נציג מקורות ייזום כהגדרתו לעיל.
תוצרי השירות בהתאם לנקוב במפרט המצורף לנספח א' לעיל יימסרו למקורות ייזום בפורמט
4.8
אשר ייקבע על ידי מקורות ייזום ויימסר ליועץ בעת מסירת כל עבודה.
סיומו של כל שלב ושלב האמור במפרט המצורף לנספח א' לעיל ,יהיה עם מתן אישור מקורות
4.7
ייזום כי השלב הסתיים לשביעות רצונה וכי כל השינויים או התיקונים שנדרשו בוצעו לשביעות
רצונה המלא של מקורות ייזום.
באם תרצה בכך מקורות ייזום ,הרי שבסמוך לאחר הגשת כל טיוטה או מסמך או סיום שלב
כלשהו מהשלבים המפורטים במפרט השירות ,יקיים היועץ מצגת לפורום שייבחר על ידי נציג
מקורות ייזום ,בה יוצג הדו"ח או המסמך או השלב שהסתיים.
בנוסף לכל האמור ,יציג היועץ למקורות ייזום במסגרת ישיבות תקופתיות שיתקיימו בהתאם
לדרישת מקורות ייזום ,דיווחים על התקדמות ביצוע השירות המבוקש.
 4.11בנוסף לזכותה להביא הסכם זה לידי סיום ,רשאית מקורות ייזום להודיע ליועץ כי היא מבקשת
לעכב את המשך ביצועה של עבודת היועץ ,וזאת לאחר סיום שלב כל שהוא או שלבי ביניים בכל
שלב ושלב .הודיעה מקורות על עיכוב כאמור ,יחדל היועץ ממתן השירות ולא ימשיכו ,אלא
לאחר קבל הודעה נוספת ממקורות.
 4.11יובהר ,כי מתן השירות נשוא הסכם זה ,כרוך בנסיעות ברחבי הארץ ולא תשולם תמורה נוספת
בגין האמור מעבר לתמורה המפורטת בסעיף  1להלן .תמורה בגין נסיעות לחו"ל תשולם בהתאם
לנהלי החשב הכללי במשרד האוצר ולתעריפים שנקבעו על ידו.

.5

סודיות ,שימוש במסמכים ,זכויות יוצרים וניגוד עניינים

5.1

היועץ מתחייב כי ישמור בסודיות את דבר התקשרות זו וכל תנאיה ולא יגלה אותה בכל אופן
שהוא ,לרבות בהודעות יחסי ציבור ופרסום ,אלא בכפוף לאישורו מראש של נציג מקורות ייזום.
היועץ מתחייב כי ישמור בסודיות את דבר התקשרות זו וכל תנאיה וכן ישמור בסודיות כל מידע
ש יגיע אליו אגב מתן השירות ועל סודיות כל מסמך שיוכן על ידו במהלך מתן השירות למקורות
ייזום .היועץ מתחייב כי ,הן במשך תקופת הסכם זה והן בתקופה שלאחר מכן ,ללא הגבלת זמן
(גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לרבות עקב ביטולו כדין על ידי מי מהצדדים),
לא יעשה כל שימוש ,לא יעביר לאחרים ולא ינצל בכל דרך ואופן שהוא כל מידע שיגיע אליו
במסגרת ההתקשרות נשוא הסכם זה ,בין שיימסר לו במיוחד ,בין שיגיע אליו מאליו ,בין מידע
פרטני ,בין מידע מצטבר  -אלא לצורך ביצועו של הסכם זה.
לעניין הוראות סעיף זה ,גילוי מידע לאחר או פרסומו כמוהו כשימוש במידע.
מוצהר בזאת מפורשות בין הצדדים כי כל חומר וכל מסמך הקשור במתן השירות על פי הסכם
זה ,לרבות מסמכים שהגיעו ליועץ על ידי צדדים שלישיים או בכל דרך אחרת ,שייך במלואו
למקורות ייזום והיועץ חייב להעביר מסמך זה למקורות ייזום מיד עם דרישתה הראשונה .בכל
מקרה ,עם סיומו של הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ,יחזיר היועץ למקורות ייזום כל חומר ,נתונים
ומידע השייך לה ,לרבות חומר כאמור הנמצא בידי המועסקים על ידו או מטעמו ולא ישאיר
בידיו כל חומר כאמור ו/או העתקים ממנו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד שעומד או
שיעמוד לזכות מקורות ייזום על פי הסכם זה או על פי כל דין ,מוסכם בזאת כי ליועץ אין ולא
תהיה בשום מקרה זכות עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא ,לגבי מסמכים ,מידע או ציוד
השייכים למקורות ייזום על פי הסכם זה.
מובהר בזאת כי מלוא הזכויות ,ובכלל זה זכויות היוצרים הקשורות במסמכים ובתוצאות מתן
שירות היועץ על פי הסכם זה ,לרבות כל יצירה נגזרת המבוססת עליהם ו/או כל שינוי ו/או כל
תרגום של המסמכים והתוצאות כאמור ,כולם או חלקם ,יהיו שייכים באופן בלעדי למקורות
ייזום אשר תהיה זכאית לעשות בהם שימוש בעלים כראות עיניה ולנצלן כראות עיניה ,לרבות

5.2
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על דרך פרסומם ו/או מסירתם לגורם כלשהו ,וזאת מבלי שתידרש לקבלת אישור היועץ לכך.
היועץ אינו רשאי לעשות כל שימוש בתוצאות מתן השירות ללא רשות מקורות ייזום בכתב
ומראש והוא לא יהא זכאי לכל תמורה בגין שימוש כלשהו אשר תעשה מקורות בתוצאות מתן
השירות .היועץ יישא באחריות בגין כל העתקה ו/או הפרה אחרת של זכויות מקורות במסמכים
ותוצאות מתן השירות כאמור אשר ייגרמו על ידו ו/או בשל כל הפרה שהיא תולדה של מעשה
ו/או מחדל שייעשו על ידו.

5.5

במשך כל תקופת הסכם זה לא יעסוק היועץ ולא יהיה קשור ,בשום צורה שהיא ,בדבר או עניין
העלול להיות מנוגד לאינטרסים של העבודה שעליו לבצע עבור מקורות על פי הסכם זה .היועץ
לא יבצע כל פעולה ו/או יתקשר ו/או יעשה כל שימוש במידע שיגיע לרשותו כתוצאה ו/או בקשר
עם הסכם זה וכל הכרוך בו ,לתאגיד או יחיד המתחרה בעסקי מקורות ו/או עומד בניגוד
אינטרסים עמה.

5.1

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבות היועץ על פי סעיף זה חלה גם ביחס לעובדיו ,מנהליו,
סוכניו ,שלוחיו ,נושאי התפקידים בו ,קבלני המשנה המועסקים על ידו ,כל אדם או גוף אחר
הפועל מטעמו וכל מי שמידע כאמור יובא לידיעתו על ידי היועץ או באמצעותו .היועץ מצהיר כי
חתימתו על הסכם זה נעשתה לאחר שהבהיר לכל הפועלים מטעמו את התחייבותם על פי סעיף
זה ,והם נטלו על עצמם התחייבויות אלה .היועץ מתחייב להחתים את כל הנ"ל על הצהרת
הסודיות נספח ג' להסכם זה ולמסור עותקים מההצהרות החתומות למקורות ייזום.

.1

התמורה

1.1

תמורת ביצוע השירות על ידי היועץ ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,תשולם ליועץ
תמורה חודשית וזאת על פי השעות שהושקעו במתן השירות ואושרו על ידי מקורות ייזום כשהן
מוכפלות בתעריף השירות כדלקמן ₪ _________ :לשעה ,ובצירוף מע"מ כחוק (להלן" :סכום
התמורה").

1.2

סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל את כל התשלומים להם זכאי היועץ בגין ביצוע
השירותים על ידיו ועל ידי הפועלים מטעמו וכל הוצאה שתיווצר לו ו/או לעובדיו ו/או למי
מהפועלים מטעמו בכל דבר ועניין הכרוך במתן השירות ,ולא יתווסף לסכום התמורה כל סכום
מכל סוג ומין שהוא ,לרבות אך לא רק ,בגין פגישות ,ישיבות ,פגישות סטטוס ,דוחות ,הפרשי
הצמדה ,ריבית ,אש"ל ,נסיעות ,הוצאות טלפון ,ביטוח ,הטבות ,זכויות ,הדפסות ,צילומים ועוד,
למעט במקרה של נסיעות לחו"ל לצורך ביצוע ביקורת ,בהן ישולמו החזרי הוצאה בהתאם
להוראות החשב הכללי במשרד האוצר; מובהר ומוסכם ,כי התמורה הנקובה לעיל הינה
התמורה המלאה הכוללת והבלעדית שתהיה בגין כל הקשור לקבלת כל השירותים מהיועץ ו/או
מי מטעמו.

1.3

מועדי ותנאי תשלום סכום התמורה יהיו כדלקמן:
בסוף כל חודש יעביר היועץ לאישורה של מקורות ייזום דו"ח המכיל רישום מלא ומפורט של
שעות העבודה בגין השירות אשר בוצעו על ידי היועץ ו/או על ידי נותני השירות מטעמו למקורות
ייזום בחודש החולף (לרבות פירוט מדויק של מהות העבודה שבוצעה בכל שעה) ,ובצירוף
חשבון.
למרות האמור לעיל ,מובהר ,כי  11%מסך התמורה הנקובה בחשבון שיאושר ,תוקפא ותשלומו
יבוצע רק לאחר הפצת הדו"ח הסופי ,כולל תקציר ומצגת וקבלת כל החומרים מהיועץ ,שנאספו
והועברו אליו לצורך ביצוע הביקורת ,כולל ניירות העבודה ,על ידי מקורות ייזום ,לשביעות רצון
המבקר הפנימי במקורות ייזום .יובהר ,כי בשלב הראשון מקורות ייזום תשלם  71%מהסכום
הנקוב בחשבון האמור ולאחר קבלת התשלום ממקורות ייזום ,ינפיק המציע חשבונית מס על
הסכום האמור.
עם סיום הדיון בדו"ח הביקורת במליאת הנהלת מקורות ייזום ובועדת הביקורת וקבלת
החומרים כאמור ,לרבות קבלת אישור נציג מקורות ייזום על השלמת האמור לשביעות רצונה
המלא של מקורות ייזום ,וכי כל הדרוש תיקון תוקן ,תשלם מקורות ייזום ליועץ את הסכומים
שהוקפאו במהלך ביצוע העבודה עד להשלמתה ,קרי סך כל ה 11%-שהוקפאו מכל חשבון
שהונפק בכל חודש .לאחר קבלת התשלום ממקורות ייזום ,ינפיק המציע חשבונית מס על
הסכום האמור שהוקפא.
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סכום התמורה שיאושר על ידי מקורות ייזום יועבר ליועץ בתנאי שוטף  11 +לאחר המועד
הקובע לתשלומים וממועד קבלת חשבונית מס בהנהלת החשבונות של מקורות ייזום ,על פי
המאוחר מביניהם.

מקורות ייזום תנכה מכל תשלום ותשלום מס הכנסה בשיעור המתחייב על פי החוק ,אלא אם כן
יומצא לה פטור היועץ מניכוי כאמור.
תנאי לביצוע התשלומים הוא כי היועץ ימציא למקורות ייזום את כל האישורים הנדרשים על פי
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו .1791
1.4

למען הסר ספק ,מאשר היועץ כי ידוע לו ומוסכם ,שסכום התמורה ותעריף השעה המשולם לו
גבוה באופן משמעותי וניכר מהשכר שהיה משולם לעובד שכיר מקביל של מקורות ייזום ,שכן
בקביעת התמורה הקבלנית לשירות נלקחו בחשבון גם תנאים סוציאליים וזכויות נלוות
המגיעים לעובד על פי דין והמשתלמים לעובד על ידי מעבידו ,על פי כל דין ,אותם מתחייב היועץ
לממן בעצמו וכן עלויות נוספות .מוסכם ומוצהר בזאת כי בתמורה לשירותים שנותן היועץ
למקורות ייזום – לא יגיעו ליועץ כל תשלומים ,הטבות וזכויות ,פרט לאמור בהסכם זה
במפורש.

1.5

מובהר כי על אף שמקורות ייזום אינה מתחיבת להיקף שירותים כלשהו ,היקף השירותים
המקסימאלי המאושר על ידי מקורות ייזום לצורך ביצועה של כל ביקורת על פי הסכם זה
במלואה ולצורך מתן השירותים באופן מלא ומושלם כמוסכם ולשביעות רצונה של מקורות
ייזום ,על כל נותני השירותים מטעם היועץ ,יהיה ההיקף המקסימאלי אשר ייקבע על ידי נציג
מקורות ייזום כהגדרתו לעיל ,לגבי כל עבודה שתימסר ליועץ .לפיכך ,היועץ לא יהא זכאי לכל
תשלום בגין שירותים אשר חרגו מן ההיקף המקסימאלי האמור לעיל ,וזאת אף אם בוצעו
בפועל ,והכל למעט אם אישרה מקורות ייזום חריגה מההיקף המקסימאלי כמפורט בהסכם זה
לעיל.

.1.1

מובהר כי האמור בסעיף זה לעיל גובר על כל האמור בנספח א' לעיל ,ככל שיש סתירה ביניהם.

.9

קבלן עצמאי

9.1

על מנת למנוע ספק מודגש בזה כי היועץ הינו קבלן עצמאי וכי לא ייווצרו יחסי עובד -מעביד בין
מקורות ייזום ובין היועץ ו/או מי מטעמו על ידי מתן השירותים נשוא הסכם זה .היועץ מצהיר
ומתחייב בזאת כי:
דרך העסקה זו הינה כתוצאה מבחירתו ושיקוליו האישיים של היועץ וכי ברורות לו כל
השלכותיה של שיטת העסקה ביחסי מזמין-קבלן.
שירותיו של היועץ למקורות ייזום ניתנים במסגרת העסק העצמאי שהוא מנהל.
היועץ רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ,ויגיש למעסיק חשבוניות בגין כל תשלום
שיגיע לו ממקורות ייזום.
היועץ מנהל תיק כעצמאי וכמעביד במס הכנסה ובביטוח לאומי ,ויהיה אחראי בלעדית
לתשלומי כל המיסים ,תשלומי החובה ודמי ביטוח לאומי עבורו ,ועבור עובדיו של היועץ ו/או
מי אחר מטעמו.
היחסים בין מקורות ייזום ליועץ אינם ,ולא יתפרשו ,כיחסי עובד-מעביד ,לכל עניין ומטרה
שהם ולצורך כל דין.
היועץ יישא בשכר ובכל שאר ההוצאות הקשורות בשירותי הייעוץ לגביו ו/או לגבי מי מטעמו.
היועץ ידאג לכל הזכויות הסוציאליות ולכל הביטוחים שיהיו כרוכים במתן שירותיו כקבלן
עצמאי ,בין בעצמו ובין על ידי מי מטעמו ,לרבות ביטוח מנהלים/ביטוח פנסיוני ,אובדן כושר
עבודה ,ביטוח תאונות אישיות וביטוח נזקי צד שלישי ,ויישא באופן מסודר בכל תשלום שיהיה
כרוך בהם ובכל נזק שיארע כתוצאה מאי ביצועם.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

9.2

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למקורות ייזום להדריך או להורות ליועץ או
לעובדיו או לפועלים בשמו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה ,ולא יהיו ליועץ או
לעובדיו של היועץ או לפועלים בשמו כל זכות של עובד מקורות ייזום ,והם לא יהיו זכאים לקבל
תשלומים ,או פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו
או בקשר עם סיום הסכם זה בכל דרך או מכל סיבה שהם ,ואין בה כדי ליצור בין מקורות ייזום
לבין היועץ או עובדיו או לפועלים בשמו יחסי עובד-מעביד.
__________________
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9.3

מוסכם ומודגש כי התמורה הכוללת בעד השירות שעליה הסכימו היועץ ומקורות ייזום בהסכם
זה ,נקבעה בהתחשב בעובדה שהיועץ הינו עוסק עצמאי ואינו בגדר "עובד" לכל דבר ועניין,
ושלא יהיו למקורות ייזום בגין העסקתו או סיום העסקתו כל עלויות נוספות ,לרבות תנאים
סוציאליים כלשהם (לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,חופשה שנתית ,דמי הבראה,
דמי ביטוח לאומי ,הפרשות לפנסיה ,פיצויי פיטורים ,הפרשות לקרן השתלמות ,החזר הוצאות
נסיעה ,כלכלה ,הוצאות טלפון ,ביגוד ,גמול שעות נוספות ,דמי מחלה ,תוספות שונות מכח
הסכמים קיבוציים ו/או הסדרים קיבוציים ,ו/או נוהג כיו"ב) כך שהתמורה הקבלנית
המוסכמת ,כאמור בהסכם זה ,היא העלות המלאה ,הכוללת הבלעדית שתהיה למקורות ייזום
בכל הקשור בהסכם זה ובשירותים שיגיש היועץ.

9.4

לפיכך ,אם ייקבע ,על ידי בית-הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר ,בין אם על-פי פניית היועץ ובין
אם על-פי פניית גורם אחר כלשהו ,כי היועץ הגיש שירותיו למקורות ייזום כ"עובד" ,למרות
האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה של הצדדים מאז ומתמיד ,וכי לכן
מגיעים ליועץ או מי מטעמו תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהם  -כי אז מסכימים הצדדים
כי השכר שהיה מגיע ליועץ כ"עובד" (בהתאם לשכר מקביל של עובד שכיר במקורות ייזום) הינו
נמוך באופן משמעותי וניכר מן התמורה המשולמת לו בגין עבודתו הקבלנית על פי הסכם זה,
כיוון שנלקחים בחשבון גם תנאים סוציאליים וזכויות נלוות המגיעות לעובד על פי דין וכן
עלויות נוספות ושלא יהיו למקורות ייזום מן התמורה הקבלנית ששולמה בפועל ליועץ (להלן:
"השכר המוסכם כעובד") .

9.5

היועץ יהיה חייב להשיב למקורות ייזום ,ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות הסכם זה,
בהן ייטען כי היועץ או מי מטעמו היה ,או הינו ,עובד שכיר של מקורות ייזום ,את כל
התשלומים העודפים שקיבל ממקורות ייזום מעל לשכר סביר כעובד מקורות ייזום( .להלן:
"הסכום העודף").

9.1

כל סכום עודף שהיועץ יהיה חייב בהשבתו ,כאמור לעיל ,יישא ריבית פסוקה ,והפרשי הצמדה
למדד הידוע של יוקר המחיה שביום התשלום ליועץ  -לעומת המדד הידוע ביום השבת הסכום
למקורות ייזום.

9.9

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מקורות ייזום תהיה זכאית לקזז סכומים עודפים ,כאמור,
כנגד כל סכום שיגיע ליועץ על פי הסכם זה ו/או על פי החלטת ערכאה שיפוטית כלשהי ,וזאת
מבלי לגרוע מזכויותיה של מקורות ייזום לקבל מהיועץ את יתרת הסכומים המגיעים לה.

9.8

היה ולמרות האמור בהסכם זה ,ולמרות הסכמתם של הצדדים מאז ומתמיד ,יקבעו בית הדין
לעבודה ,ו/או רשות מוסמכת אחרת ,כי עובדיו של היועץ היו או הינם עובדי מקורות ייזום,
לצורך כל תשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל דבר ועניין ,ומקורות ייזום תידרש לשלם
סכומים כלשהם לעובדי היועץ או למי מהם ו/או לחליפיהם ו/או לשאיריהם או תידרש לתת
להם זכויות בעין  -אזי מצהיר היועץ ומתחייב לשפות מיידית את מקורות ייזום בגין כל סכום
ו/או שווי זכות ו/או הטבה שתחויב מקורות ייזום לשלם או לתת לעובדי היועץ ,ובגין כל הוצאה
נלווית שתיגרם למקורות כאמור ,לרבות ,ובלי לגרוע מכלליות האמור :שכר טרחת עו"ד ,פיצויי
הלנת שכר ,פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ,ריבית והצמדה ,וכיו"ב.

.8

אחריות לנזקים

8.1

היועץ יהא אחראי לכל נזק או הפסד ישיר/עקיף שייגרם למקורות ייזום ו/או למי מטעמה ו/או
לצד ג' עקב רשלנות/זדון בביצוע שרותיו ו/או בשל הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ו/או בשל
הפרת הוראות כל דין .היועץ מתחייב לפצות את מקורות ייזום בגין כל נזק או הפסד שייגרם
כאמור ,בהתאם לאסמכתאות אשר יוגשו לו על ידי מקורות ייזום ו/או בהתאם לפסיקת בית
המשפט או ערכאה אחרת המוסמכת לכך.
היועץ מתחייב לשפות את מקורות ייזום בגין כל סכום אשר תשלם למאן דהוא בעד נזקים
שהיועץ אחראי להם ,בין אם שולמו ע"פ פס"ד של ביהמ"ש ובין אם שולמו בהתאם לפשרה בין
הצדדים ,וכן לפצותה בגין כל הפסד והוצאה שייגרמו לה בשל עניין זה בהתאם לאסמכתאות
אשר יוגשו לו בנדון ,ובלבד שנמסרה לו הודעה על ההליך וניתנה לו האפשרות להתגונן בפניו.
אותו סכום יראוהו כחוב המגיע למקורות ייזום מהיועץ על פי הסכם זה.

8.2

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את מקורות ייזום או מי
מטעמה אחראים או כדי לחייבם בפיצויים בגין כל אובדן ,נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או
__________________
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לרכושו של היועץ ו/או מי מטעמו ,או של כל צד שלישי ,מחמת מעשה ו/או מחדל או כל סיבה
אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה או מאופן ביצועו ,והיועץ לבדו ישא באחריות
לתוצאות מקרים אלה.

.8.3

מבלי לפגוע באחריות היועץ לפי הסכם זה ,מתחייב היועץ כי לתקופת ההתקשרות מבוטחים
הוא ועובדיו הקשורים במתן השירותים מפני פגיעות בעבודה בכל הביטוחים המתחייבים
מהוראות כל דין או מכל נוהג ,וכן לבטח את עצמו באחריות מעבידים מפני תביעות צד שלישי
לפי הוראות כל דין וכן בביטוח אחריות מקצועית בסכום של לפחות  511,111ש"ח.

.7

קבלני משנה והסבת ההסכם
היועץ אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו וכן אינו רשאי להעביר או למסור
לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת מקורות ייזום מראש ובכתב .היועץ יהא
רשאי להעזר ,לצורך מתן השירותים ,בקבלני משנה ובלבד שזהותם תאושר על ידי מקורות
ייזום מראש ובכתב ושלא יהיה בהעסקתם על ידי היועץ כדי לגרוע מהתחייבויותיו שלו על פי
הסכם זה.

.11

תקופת ההתקשרות ,הפסקת השירותים וביטול ההסכם

11.1

תקופת ההתקשרות למתן שירותי הייעוץ והליווי התקשורתי על פי הסכם זה הינה ל24-
חודשים החל מיום החתימה על הסכם זה .למקורות ייזום תהא רשאית להאריך את תקופת
הסכם זה ב 24-חודשים נוספים 12 ,חודשים בכל פעם ,בהתאם לתנאי הסכם זה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.

11.2

מקורות תהא רשאית ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,להפסיק את ביצוע השירותים או חלקם על
ידי היועץ ולבטל הסכם זה ,וזאת על ידי משלוח הודעה בכתב ליועץ  15יום מראש.
הופסקה עבודת היועץ ,לא ישולמו ליועץ אלא אותם תשלומים שהגיע מועד תשלומם ,על פי
האמור לעיל עד למועד כניסת הביטול לתוקף ומבלי לפגוע בזכויות העומדות למקורות ייזום על
פי כל דין.
יטען היועץ כי הוא זכאי לתשלום בגין שירות שעשה לאחר מועד התשלום האחרון שחל לפני
ביטול ההסכם ,יבדקו טענותיו ,בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים ,על ידי מקורות ייזום ויוסכם
על סכום נוסף ,אם בכלל ,לו זכאי היועץ.

11.3

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מקורות ייזום להפסיק את התקשרותה עם היועץ בגין
הפרת הסכם זה על ידי היועץ ,ובלבד שהפרה זו לא תוקנה למרות התראה בכתב שנשלחה ליועץ
 9ימים מראש ,ולהפסיק את ההתקשרות לאלתר וללא הודעה מוקדמת בגין הפרה יסודית של
הסכם זה .בוטל ההסכם עקב הפרת היועץ כאמור לעיל ,תהיה מקורות ייזום זכאית לקזז מכל
תשלום המגיע ליועץ בניכוי כל הנזקים שנגרמו לה ,וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה על פי הדין.

7.4

הופסק הסכם זה מכל סיבה שהיא ,תהא מקורות ייזום זכאית למסור את המשך ביצוע
התחייבויות היועץ על פי הסכם זה והשלמתן לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר ,לפי שיקול
דעתה המוחלט.

7.5

הופסק הסכם זה מכל סיבה שהיא ,יהא היועץ מחויב להעביר למקורות ייזום לאלתר כל מסמך
וכל חומר מכל סוג שהוא ,תיעוד ו/או חלק מהם ,המצויים בידיו ו/או בשליטתו ו/או אשר נכתבו
על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כל מסמך אשר הגיע לידיו בקשר עם
ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן כל תוצר ו/או כל חלק ממנו אשר בוצע על ידו בהתאם
להתחייבויותיו על פי הסכם זה וכן כל רכוש אחר ו/או כל חומר שהגיע לרשותו ו/או לחזקתו
ממקורות ייזום .היועץ מתחיב כי לא ישאיר בידיו כל עותק ,צילום ,העתק דגם או שכפול
שהתקבל על ידו מידי מקורות ייזום כאמור.

7.1

מובהר כי בכל מקרה בו הובא ההסכם לידי גמר ,מכל סיבה שהיא ,ימשיכו לחול הוראותיו של
הסכם זה העוסקות בקניין רוחני ובסודיות וזאת לתקופה בלתי מוגבלת.

.11

שונות
__________________
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 11.1היועץ לא יהיה רשאי להעביר זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה ,כולם או מקצתם ,למישהו
אחר.

11.2

הסכם זה מחליף ומבטל כל הסכמה קודמת שהיתה בין הצדדים ,ככל שהיתה ,בעל פה או
בכתב.

11.3

כל שינוי להסכם זה לא יהיה תקף אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים.

11.4

מקורות תהיה זכאית לקזז מהסכומים שיגיעו ליועץ על פי הסכם זה כל סכום ,בין קצוב בין
שאינו קצוב ,המגיע למקורות ייזום מהיועץ בגין כל עניין שהוא.

11.5

כל שיהוי או הימנעות מפעולה מצידה של מקורות ייזום לא יחשב כויתור על זכויותיה על פי
הסכם זה אלא אם נעשה במפורש ובכתב.

11.1

הצדדים קובעים כי מקום ביצוע השירות על פי ההסכם הינו בכל שטח הארץ ואף בחו"ל ,אך כל
תביעה ,ככל שתהיה  ,תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

11.9

כל הודעה שתשלח בדואר רשום למי מהצדדים על פי הסכם זה על פי כתובתו שבראש ההסכם
תחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר  3ימים.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
היועץ

____________________
מקורות

__________________
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תאריך___________ :
לכבוד
מקורות פיתוח וייזום בע"מ

כתב התחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ ________________________ ת.ז/.ח.פ-_______________________.
מתחייב/ת בזה כלפי מקורות פיתוח וייזום בע"מ כדלקמן:
א.

לשמור בסודיות מלאה כל מידע ,ו/או מסמך ו/או חומר ו/או נתונים שמגיעים ו/או יגיעו אלי
במהלך מתן שירות למקורות ייזום בתחום הביקורת.

ב.

אני מתחייב/בת שלא לפרסם ולא להפיץ ולא למסור לצד ג' ,לא במישרין ולא בעקיפין ,מידע
ו/או מסמך ו/או חומר ו/או נתונים שיגיעו לידי ו/או לידיעתי תוך מתן השירות כאמור.

ג.

אני מצהיר/ה שידוע לי שמקורות פיתוח וייזום בע"מ הינו גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר
המדינה תשי"ח ( 1758 -נוסח משולב) ועל כן הפרת ההתחייבות לשמירת הסודיות לפי מסמך זה
מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק העונשין.

ד.

מבלי לפגוע באמור לעיל ובכל סעד המוקנה לכם לפי מסמך זה או לפי החוק ,הרי באם אני אפר
מחויבות כלשהיא המוטלת עלי לפי מסמך זה ,אזי תהיו רשאים ,לפי שיקול דעתכם ,להפסיק
לאלתר את פעולתי בחברת מקורות ייזום ,ואני אהיה אחראי/ת לפצותכם בגין הנזקים ו/או
ההפסדים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לכם ו/או העלולים להיגרם לכם עקב ההפרה הנ"ל.

ה.

אני מתחייב/ת לפעול על פי כתב ההתחייבות לשמירת סודיות ,ובחתימתי עליו אני מצהיר/ה
שכל ההוראות וכל התנאים ברורים לי.

ו.

כתב סודיות זה מוסיף לחובות על פי ההסכם שבין הצדדים ואינו גורע ממנו.

________________________
חתימה

__________________
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נספח 4
דוגמת תצהיר כנדרש על פי סעיף  2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 6791

תצהיר
אני ______________ הח"מ ,נושא ת.ז___________________ .נותן תצהירי זה בקשר
להליך _______________.
 .1הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד __________________ ,שמספרו המזהה הוא
______________________ (להלן – "המציע").
 .2הנני מכהן במציע בתפקיד _________________________.
 .3הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.
 .4במציע מורשי חתימה נוספים שהם (שם  +ת.ז:).
א.

______________________________.

ב.

______________________________.

ג.

______________________________.

 .5שמירה על דיני העבודה:
א .הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים ,תשנ"א – ( 1771להלן –
"חוק עובדים זרים").
ב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
.i

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק
עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או
.ii
יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש
השנים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.
לעניין סעיף זה:
"בעל זיקה" – תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה אצל המציע ,בעל שליטה
במציע ,תאגיד אחר שבעלה שליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח – .1718
ג.

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1789להלן
– "חוק שכר מינימום") ,ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב
מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים
החלים עליו.

ד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
.i

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

__________________
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המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום,
.ii

אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר
.iii
מינימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
לעניין סעיף זה:
"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:


תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה אצל המציע ,בעל שליטה במציע,
תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.



תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם
לתחומי פעילותו של המציע.



מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.

 תאגיד הנשלט שליטה מהותית על ידי מי ששולט שליטה מהותית
במציע" .שליטה מהותית – החזקה של שלושה רבעים או יותר מסוג
מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה
לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג ()31.11.2112
 .1קראתי את מסמכי המכרז ,הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג.
 .9נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים,
שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז.
 .8זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________________________
חתימה

אישור
הנני מאשר כי ביום ___________ הופיע בפני _________________ ,עו"ד ,מר/גב'
_____________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _________________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
______________________________ ,עו"ד

__________________
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