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תנאי מכרז מס' 127/2013
למתן שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה
.1

כללי
1.1

נת"ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן" :נת"ע"( הנה
חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון וההקמה של פרויקט המערכת
להסעת המונים במטרופולין תל-אביב.

1.2

לנת"ע נדרש ספק למתן שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה )להלן
"הספק"(.

1.3

השירותים נשוא מכרז זה הינם שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה )להלן
"השירותים"( כמפורט להלן:

1.4

.2

סליקת סך כספי ההסדר הפנסיוני תחת הסדרי התקשרות ישירים
1.3.1
של המבוטחים עם היצרנים הפנסיונים השונים לעובדים חדשים
וקיימים בנת"ע בכל אלטרנטיבה פנסיונית כפי שתבחר על ידי
העובד )תכניות ביטוח ,קרנות פנסיה ,קופות גמל ,קרנות השתלמות
וכו'( אצל מבטח  /קופה ,כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א) 1981 -להלן" :חוק הפיקוח על
הביטוח"( וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,
תשס"ה) 2005 -להלן" :חוק הפיקוח על קופות גמל"( )להלן ביחד:
"חוקי הפיקוח"( על בסיס קבלת התגמול למתפעל ישירות מנת"ע )
להלן" :מנהל הסדר פנסיוני סולק"(.
תפעול וביצוע הסדר פנסיוני לעובדים חדשים וקיימים בנת"ע בכל
1.3.2
אלטרנטיבה פנסיונית כפי שתבחר על ידי העובד )תוכניות ביטוח,
קרנות פנסיה ,קופות גמל ,קרנות השתלמות וכו'( אצל מבטח
/קופה ,כמשמעותם בחוקי הפיקוח על בסיס קבלת התגמול
למתפעל מהיצרנים השונים ככל שיהיה ) להלן " :מנהל הסדר
פנסיוני מקבל עמלה"(.
הספק המציע מחויב להגיש הצעתו לכלל השירותים יחדיו ,כמפורט בסעיפים
 1.3.1ו  1.3.2לעיל .הצעה שתוגש רק לחלק מהשירותים לא תילקח בחשבון.

1.5

השירותים יבוצעו על ידי הזוכה במכרז על פי תנאי המכרז והוראות ההסכם
המצורף לתנאי המכרז ,על נספחיו )להלן" :ההסכם"( ,שייחתם בין נת"ע לבין
הספק הזוכה .מובהר כי נת"ע לא תהיה מחויבת להזמין מהספק ביצוע של
מינימום כלשהו של שירותים.

1.6

לתיאור מפורט של השירותים ראו נספח ב' להסכם.

1.7

משך ההתקשרות יהיה על פי האמור בהסכם.

תנאי סף
השירותים נשוא מכרז זה הינם שירותים מורכבים ביותר ,הנוגעים בין היתר
לזכויות עובדים ודורשים ידע והתמחות מקצועית ייחודית ,לרבות הכרות מעמיקה
עם הוראות הדין וההנחיות המחייבות הרלוונטיות ,וניסיון רב של הספק בביצוע
ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה .בהתאם לכך נקבעו תנאי סף לניסיון המציע,
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לפיהם רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף
המפורטים להלן:
2.1

המציע הוא סוכן פנסיוני בעל רישיון סוכן ביטוח ,בהתאם לסעיף  (1)3לחוק
הפיקוח על שירותיים פיננסיים )ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(,
תשס"ח .2005 -או בעל רשיון סוכן תאגיד )להלן סוכנות ביטוח( ,בהתאם
להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א .1981

2.2

המציע הוא תאגיד או עוסק מורשה המפעיל חשבון נאמנות בהתאם לחוזר
האוצר אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון "התקשרות גוף מוסדי עם בעל רשיון",
חוזר סוכנים ויועצים  2011-10-6ולסעיף  30לחוק הפיקוח על הביטוח.

2.3

המציע מנהל באופן ישיר שרותי סליקה פנסיונים שאינם במסגרת ניהול הסדר
פנסיוני מקבל עמלה ,כאמור בסעיף  1.3.1לעיל ,באופן רציף בשנים 2012
ואילך ,לפחות בגוף אחד המונה לפחות  150עובדים .

2.4

המציע מנהל באופן ישיר שרותי ניהול הסדר פנסיוני )מנהל הסדר פנסיוני מקבל
עמלה כהגדרתו בסעיף  (1.3.2באופן רציף בשנים  2011ואילך ,לפחות ב  3גופים
שבכל אחד מהם לפחות  300עובדים.

2.5

דרישות איתנות פיננסית:
המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק
ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה ,הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון,
וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.6

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף דלעיל ,יגיש המציע:
2.6.1

תעודות רשמיות המעידות על היותו של המציע סוכן פנסיוני,
לרבות רישיון ו/או סוכן ביטוח תאגיד.

2.6.2

אישור עו"ד  /רו"ח לקיום חשבון נאמנות כאמור בסעיף  2.1לעיל,
וכן תעודת התאגדות ו/או עוסק מורשה.

2.6.3

פירוט ותיאור מילולי של פרויקטים המוכיחים מתן שירותי
סליקה פנסיוניים שאינם במסגרת ניהול הסדר פנסיוני מקבל
עמלה ,לפחות בגוף אחד המונה לפחות  150עובדים ,באופן רציף
בשנים  2012ואילך; הכול כאמור בסעיף  2.3לעיל ,לרבות פרטי
אנשי קשר אצל מקבלי השירותים ומסמכים חיצוניים המעידים
על הניסיון הנדרש )טופס -2א'(.

2.6.4

פירוט ותיאור מילולי של פרויקטים המוכיחים ניהול ישיר של
שירותי הסדר פנסיוניים באופן רציף משנת  2011לפחות ל3-
גופים שבכל אחד מהם לפחות  300עובדים; הכול כאמור בסעיף
 2.4לעיל ,לרבות פרטי אנשי קשר בגוף המזמין ומסמכים חיצוניים
המעידים על הניסיון הנדרש )טופס -2ב'(.
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2.6.5
.3

.4

אישור עו"ד או רו"ח בנוסח המצורף לתנאי המכרז כטופס מס' ,3
כהוכחה לעמידתו של המציע בתנאי סעיף  2.5לעיל .

אישור הבנת תנאי המכרז
3.1

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים
להשפיע על הצעתו ועל מתן השירותים.

3.2

המציע יאשר ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קרא והבין אותם ,וכי הוא
מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם .נוסח
האישור מצורף כטופס מס'  4לתנאי המכרז.

בקשת הבהרות למסמכי המכרז
4.1

המציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי המכרז ,בבקשה בכתב אשר
תופנה למר רועי בן דוד באמצעות פקס מספר  ,03-7243128שתוגש עד לא
יאוחר מיום  16/02/2014בשעה 12:00

4.2

נת"ע תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לענות לכל או לחלק משאלות
ההבהרה .תשובת נת"ע לשאלות ההבהרה תינתן בכתב ותפורסם באתר
האינטרנט של נת"ע בכתובת  .http://www.nta.org.ilלמען הסר ספק מובהר ,כי
לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע למסמכי המכרז אלא אם פורסמה
באתר כאמור.

באחריות המציעים לוודא ולהתעדכן בפרסומי התשובות וההבהרות
למסמכי המכרז כאמור באתר האינטרנט של נת"ע עד למועד הגשת
ההצעות.
.5

הפקת מסמכי המכרז
5.1

.6

.7

ניתן להפיק את מסמכי המכרז באמצעות הדפסתם מאתר האינטרנט של נת"ע,
בכתובת המפורסמת לעיל.

ההצעה הכספית
6.1

ההצעה הכספית תיערך ותוגש בהתאם לטופס מס'  10המצורף למכרז זה.

6.2

המטבע שישמש להצעה יהיה שקלים חדשים בלבד.

6.3

כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית יהיו ללא מע"מ.

6.4

תנאי תשלום התמורה לספק יהיו בהתאם למוגדר בהסכם.

כללי הגשת ההצעות
7.1

התאמה לתנאי המכרז
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7.1.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז .נת"ע
תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיש בה
התניה ,הסתייגות ,שינוי ,תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז.
על אף האמור לעיל ,כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז,
לרבות בהסכם ,או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או
תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא
יחייבו את נת"ע ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי נת"ע.

7.2

7.1.2

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז
ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים.

7.1.3

בנוסף ,רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים
נוספים ,לצורך הבהרה ,פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים
ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה
מיטבית של הצעתו.

הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה
ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים
בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם המציע ,כשהחתימות מאושרות על
ידי רו"ח או עו"ד ,ככל שהדבר נדרש בכל טופס ומסמך וכן חתימה על כל אחד
מהעמודים בראשי תיבות

7.3

הגשת ההצעות
7.3.1

המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים בטופס מס' ,1
תכולת מעטפת הצעה ,המצורף למכרז זה.

7.3.2

המציע ימלא את טור "ביקורת המציע" בטופס מס'  1ויצרף אותו
להצעה.

7.3.3

ההצעה החתומה תוגש בשני ) (2עותקים במעטפה סגורה עליה
יירשם:
הליך מספר  ,127/2013שם המציע ושם העבודה .

7.3.4

ההצעה הכספית תוכנס ,במעטפה סגורה נפרדת )!( ,למעטפת
ההצעה.

7.3.5

המעטפה תוכנס לתיבת ההליך של נת"ע ,בדרך מנחם בגין  132ת"א,
קומה  ,16לא יאוחר מיום  9/3/2014בשעה  16:00המציע יקבל
אישור על מועד הכנסת המעטפה לתיבת ההליך ,כרשום בטופס מס'
.1
ההצעות שתתקבלנה במשרדי נת"ע לאחר מועד והשעה שלעיל לא
תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.
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7.4

7.5

.8

.9

דרישות נוספות
7.4.1

המציע יצרף את מסמכי ההתאגדות של המציע )תעודת רישום( ,וכן
תדפיס עדכני מרשם החברות.

7.4.2

המציע יצרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו 1976-והתקנות שהותקנו מכוחו ,לרבות האישור
המצורף כטופס מס'  5לתנאי המכרז.

7.4.3

המציע יצרף את ההסכם כשהוא חתום )ללא נספח התמורה!( וכן
צירוף עותק של מסמכי המכרז ,מכתבי ההבהרה ,התוכניות
וההודעות למציעים כשהם חתומים על ידו בהתאם לסעיף  7.2לעיל.

7.4.4

המציע יצרף אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה המצורף כטופס מס'
 6לתנאי המכרז.

עותק הצעה מושחר
7.5.1

בנוסף על האמור בסעיף  7.3לעיל ,יגיש המציע עותק אחד נוסף של
ההצעה שבו הושחר המידע שהמציע רואה בו מידע סודי ,שלדעת
המציע הוא מהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים
האחרים .עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".

7.5.2

נת"ע אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע .למען
הסדר הטוב מובהר בזאת ,כי ככל שנת"ע תבחר לגלות למציעים
האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו ,תודיע
נת"ע למציע ,לפני גילוי המידע ,על החלטתה בדבר המידע
שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של
 48שעות כדי לערער על החלטה זו.

7.5.3

למען הסר ספק ,במידה והמציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף
 7.5.1לעיל ,תהא נת"ע רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו
המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
וללא הודעה מוקדמת.

תוקף ההצעה
8.1

ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה עד ליום .2/9/2014

8.2

נת"ע תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם
לתקופה נוספת ,אחת או יותר.

קריטריונים לבחירת המציע הזוכה
המציע הזוכה יקבע על פי הציון המשוקלל  Mהגבוה ביותר ,המשלב את מקדם
האיכות  Qואת מקדם המחיר  Pכמפורט להלן:
9.1

הדרישות מהמציע לצורך קביעת ציון האיכות:
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9.1.1

המציע יצרף תיאור כללי של המציע ,לרבות יכולות טכניות,
מחשוביות  ,כישוריו וניסיונו )טופס מס' .(7

9.1.2

המציע יצרף רשימת אנשי המפתח המועסקים על ידו )טופס מס' .(8
שינויים בצוות העובדים המוצעים ע"י המציע יעשו אך ורק באישור
מראש ובכתב מנת"ע ו/או על פי דרישת נת"ע.

9.1.3

המציע יצרף רשימת ממליצים )טופס מס'  (9וכן מכתבי הערכה
והמלצות .יובהר ,כי נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדבר עם מי
מן הממליצים אך אינה מחויבת לעשות כן ,וכן לפנות לגורמים
נוספים לקבלת המלצות על המציע .מובהר כי נת"ע רשאית אף
לעשות שימוש בהתרשמות נת"ע או מי מעובדיה מעבודה קודמת
עם המציע.

9.1.4

המציע יצרף פרופיל בעלות ,מנהלים בפועל ,אחוז בעלות חברת
ביטוח באם קיימת .כמו כן יציג המציע חברות ביטוח /קרנות
פנסיה  /קופות עמם קשור במחזור פרמיות שוטף תוך ציון מחזור
פרמיה נגבית בתחום הפנסיוני בהפרדה לביטוח פנסיוני ,קרן פנסיה,
קופות גמל והשתלמות.

9.1.5

המציע יציין את מס' העובדים בתחום הפנסיוני בחלוקה למנהלי
תיקי שטח ומערך תפעולי וכמו כן יציג בפני נ.ת.ע קורות חיים
וניסיון תעסוקתי מפורט למנהל התיק המיועד על ידו למתן השירות
השוטף ב נ.ת.ע.

9.1.6

המציע יציג ויצרף להצעתו תרשים גרפי מלא המתאר את סך הליך
הסליקה הפנסיוני בכל שלביו ,הכולל לוחות זמנים בחלוקה לכל
שלב וזאת כולל תהליכי הבקרה והדיווח.

9.1.7

המציע יציין בצורה מפורטת במסמך שיצורף להצעה זאת את
הצעתו ,דרך העבודה המומלצת על ידו ויכולותיו לקליטת סך
המערך הפנסיוני תחת מערכות הניהול אצל המציע ,תוך דגש
ללוחות זמנים מקסימאליים לכל שלב וכן זמן מקסימאלי להשלמת
כלל ההליך.

9.1.8

המציע יפרט את יכולתו לקבלה ולמסירת מידע פנסיוני אישי בתיק,
באמצעות אתר אינטרנט המנוהל ומתופעל על ידי המציע בצורה
שוטפת ומאובטחת.

9.1.9

המציע יצרף דו"ח גבייה לדוגמה ,הכולל חלוקת כספים בין תוכניות
ביטוח ,קרנות פנסיה ,קופות גמל והשתלמות.

9.1.10

המציע יצרף דוגמת דו"ח ריכוז בפורמט אקסל ,ובו פירוט כולל
למצב ביטוח למבוטח בכל המסגרות הפנסיוניות המנוהלות ,המכיל
את השדות הבאים  :פירוט דמי ניהול ,סכומי ביטוח בכיסוי לכל
תוכנית,לתוכניות "עדיף" חלוקת  %חסכון ביטוח,סוג הכיסוי
למקרה אובדן כושר עבודה כולל פירוט ההרחבות הקיימות.
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9.2

9.1.11

המציע יצרף דוגמת דו"ח צבירת פיצויים למעסיק .

9.1.12

המציע יצרף דוגמת דו"ח "משווה" בין דו"ח תשלומים כפי ששולם
בפועל על ידי המעסיק לבין התשלום כפי שבוצע על פי מנהל ההסדר
לפירעון בפועל על ידי חברת הביטוח /קרנות פנסיה /קופות פיצויים
אישיות תוך ציון סך כולל ופירוט על פי סעיפי תשלום )פיצויים ,גמל
מעביד ,גמל עובד ,אובדן כשר עבודה וכו(  .מודגש כי ההשוואה
תבחן בין תשלומי המעסיק לנתונים כפי שרשומים בקופת היצרן.

9.1.13

המציע יצרף המלצות בקשר עם ניהול הסדרים פנסיונים וסליקה
בגופים הנכללים במסגרת השירות הציבורי וכן כל מידע רלוונטי
אחר על פי בחירת המציע.

9.1.14

המציע יציג בהצעתו ביטול קנסות פדיון מוקדם באם קיים.

9.1.15

המציע יצרף טופסי "נתונים לבקשה לקבלת הצעות לבחירת מערך
פנסיוני" – )נספח יב' להסכם( כולל אישור בחתימה ובחותמת מנהל
מורשה בכל חברה ו/או קופה ו/או קרן המציעים לגבי דמי הניהול
מפרמיה ומחסכון בתוכניות הביטוח וכן על כל שינוי בהם באם
מתקיים.

9.1.16

המציע יצרף הטבות ביטוחיות מיוחדות -על פי הצעת מנהל ההסדר
)נספח יב' להסכם(.

9.1.17

בהתאם לנספח יב' להסכם ,יצרף המציע סימולציית חישוב
מאושרת בחתימת וחותמת מגיש ההצעה לכל הצעת חברת ביטוח
ואו קופה ו/או קרן בנפרד המוגשת על ידי המציע על פי דמי הניהול
שהוגשו על ידו .נתוני בסיס לסימולציה  :גבר ,גיל כניסה  35ועד גיל
 ,67שכר פנסיוני  ₪ 10000גידול שכר =  ,0מדד =  0ללא כיסוי
ביטוחי ,הפקדות  , 18.33%תשואה ברוטו .4%

9.1.18

המציע ימלא את נספח יב' להסכם )ריכוז נתונים לבחירת מערך
פנסיוני( ,לגבי כל חברת ביטוח/קרן פנסיה /קופה ,בנפרד.

ועדת המכרזים של נת"ע תמנה צוות בדיקה מקצועי על מנת לקבוע את ציון
האיכות של המציעים.
ממקדם האיכות  Qיהיה הציון הנמדד בין  0ל 100 -המתקבל כממוצע
משוקלל של הקריטריונים המפורטים להלן ,לקריטריון זה יינתן משקל כולל
של  60%עפ"י חלוקת המשנה הבאה:
9.2.1

מנהל הסדר פנסיוני מקבל עמלה –  75%עפ"י חלוקת המשנה
הבאה:
פרמטר לניקוד

משקל מקסימאלי מסך הניקוד
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.1
.2

פרמטר לניקוד

משקל מקסימאלי מסך הניקוד

מנהל הסדר עצמאי שאינו בבעלות יצרן פנסיוני
כהגדרתו בחוק

2%

ככל שלמציע תהינה התקשרויות מול יותר
חברות ביטוח – הוא ינוקד גבוה יותר
כל חברה  0.5נקודה מקסימום  2נקודות

2%

נפח גבייה חודשי מינימום  2מליון  ₪לחברה
.3

ככל שלמציע תהינה התקשרויות מול יותר
קרנות פנסיה – הוא ינוקד גבוה יותר נפח
גבייה חודשי מינימום  1מליון  ₪לקרן

2%

כל קרן  0.5נקודה מקסימום  2נקודות
.4

ככל שלמציע תהינה התקשרויות מול יותר
קופות גמל – הוא ינוקד גבוה יותר
כל קופה  0.5נקודה מקסימום  2נקודות

2%

נפח גבייה חודשי מינימום  1מליון  ₪לקופה
.5

ככל שלמציע תהינה התקשרויות מול יותר
קרנות השתלמות – הוא ינוקד גבוה יותר
כל קרן השתלמות  0.5נקודה מקסימום 2

2%

נפח גבייה חודשי מינימום  1מליון  ₪לקרן
.6
.7
.8

ניסיון במתן שירותי ניהול פנסיוני לגופים
בשירות הציבורי

5%

אתר אינטרנט on line

5%

איכות מערכת ניהול כספים
יש לציין סוג המערכת לניהול הכספים

.9
.10

איכות וניסיון של מנהל התיק המיועד וכן צוות
הטיפול המיועד )לרבות על סמך המלצות(

5%

מרכז שירות יומי שוטף ללקוח
מוקד שירות לקוחות יחשב באם מכיל באופן
יומי שוטף לפחות מוקדן אחד שפעילותו
הבלעדית היא מתן מענה בתחום השירותים

.11

5%

דוחות הנהלה ככל שיידרשו )האם קיימים,
תצורה(
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פרמטר לניקוד
.12

משקל מקסימאלי מסך הניקוד

תנאי ההסדרים המוצעים ,לרבות תנאים
מיטיבים )ביטול קנסות פדיון מוקדם ,הטבות
ביטוחיות אחרות וכיוצ"ב( ,על-בסיס נספח י"ב
להסכם:

 .12.1דמי ניהול פנסיה מצבירה

17%

 .12.2דמי ניהול פנסיה מפרמיה

12%

 .12.3דמי ניהול ביטוח מפרמיה

3%

 .12.4דמי ניהול ביטוח מצבירה

3%

 .12.5עלות ביטוח אובדן כושר עבודה

5%

 .12.6הטבות ביטוחיות נוספות

5%

 .12.7דמי ניהול בקופת גמל

5%

 .12.8דמי ניהול בקרן השתלמות

5%

התרשמות כללית והמלצות

7%

.13

100%
**** ככל שדמי הניהול המוצעים יהיו נמוכים יותר ,הציון המשוכלל שיינתן
בגינם יהיה גבוה יותר
9.2.2

מנהל הסדר פנסיוני סולק –  25%עפ"י חלוקת המשנה הבאה:
פרמטר לניקוד

משקל מקסימאלי מסך הניקוד

מספר חברות נוספות מעל  1המתבקשות כתנאי
סף להם ניתנו שרותי סליקה פנסיונית הכוללים
את השירותים המתבקשים על פי הגדרות כנקוב
בתנאי הסף .עבור כל חברה נוספת )מעל (1
העומדת בקריטריון יינתנו ) (8.33שמונה ושליש
נקודות נוספות ועד מקסימום של  3חברות נוספות

25%

המציע הינו גוף עצמאי לחלוטין שאינו קשור בכל
דרך במישרין ובעקיפין לכל גוף אחר ושאינו פועל
תחת מסגרת נוספת כסוכן משנה ו/או כיחידת סמך
וכדומה.

5%
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פרמטר לניקוד

משקל מקסימאלי מסך הניקוד

מוקד שירות לקוחות פעיל שאינו חלק מצוותי
שירות או תפעול כלליים )לרבות הגדרת איש קשר
אישי לטיפול בנת"ע( .מוקד שירות לקוחות יחשב
באם מכיל באופן יומי שוטף לפחות מוקדן אחד
שפעילותו הבלעדית היא מתן מענה בתחום
השירותים

10%

דוחות ניהוליים רלוונטיים לדוגמה )דו"ח "משווה"
בין דו"ח תשלומים כפי ששולם בפועל על ידי
המעסיק לבין התשלום כפי שבוצע על פי מנהל
ההסדר לפירעון בפועל(

10%

תהליך הסליקה )אופן תהליך הסליקה ,לרבות
לוחות זמנים ,בקרות וכיוצ"ב(

35%

התרשמות כללית והמלצות

15%
100%

סה"כ
9.3

יובהר כי מציע אשר יזכה לניקוד הנמוך מ 70-נק' בחלק האיכותי ,הצעתו
תיפסל והוא לא ימשיך לשלב ההצעה הכספית.

9.4

מקדם המחיר  Pלקריטריון זה יינתן משקל של  40%מהציון ויקבע לפי
הנוסחה הבאה:
ההצעה הזולה
X100=P
ההצעה הנבדקת
ובהתאם לסעיף  5.2לטופס  10בהצעת המציע.

9.5

הציון המשוקלל  Mיקבע ע"פ הנוסחה הבאה:
M = Q x 0.6 + P x 0.4

 .10בקשת הבהרות
 10.1נת"ע תהא רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע
להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה לצורך
בדיקת ההצעות והערכתן ,לרבות מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.
 10.2המציעים יעבירו לנת"ע את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד
שקבעה נת"ע בפנייתה ,לפי כתובת נת"ע .תגובת המציעים תצורף להצעה
ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.
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 10.3נת"ע רשאית להזמין את המציעים )או מי מהם( להציג בפניה באופן פרונטלי
את ההצעה ולקבל הבהרות לגביה.
 .11תנאים כלליים
 11.1נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציעים אשר עבדו בעבר עם
נת"ע או עם גורם ממשלתי או עירוני אחר )לרבות חברות ממשלתיות ,עיריות
וחברות עירוניות( ,ולא עמדו בסטנדרטים הנדרשים לעבודה ,לרבות העדר
עמידה בלוחות זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב
עבודתם.
נת"ע רואה בהגשת ההצעה על ידי המציע ,הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים
כאמור לעיל.
 11.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה ,לנת"ע תהיה שמורה הזכות ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי:
11.2.1

לדחות את כל או חלק מההצעות.

11.2.2

שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

11.2.3

לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.

11.2.4

לשנות את תנאי המכרז או לבטל אותו בכל עת.

11.2.5

לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים.

11.2.6

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם ,לרבות האפשרות
שלא לנהל משא ומתן כאמור.

11.2.7

לשקול כל שיקול רלוונטי ,לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול
אחר וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,ולא תהיה למי מן
המשתתפים בהליך זה ,לרבות המציע שיזכה בו ,כל דרישה או
תביעה בגין החלטת נת"ע כאמור.

 11.3נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני"
בהתאם לדירוג כל הצעה כאמור ,וזאת למשך כל תקופת ההצעה כמפורט
בסעיף  8לעיל ,ובמידה וההתקשרות עם מי המציע שייבחר לא תצא אל הפועל
או תבוטל ,מכל סיבה שהיא ,נת"ע תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לקבל את
הצעת המציע הבא בדירוג או כל הצעה שהיא.
 11.4במקרה של שוויון בין שתי הצעות או יותר ,נת"ע תהא רשאית לבחור בהצעה
המתאימה ביותר ,על פי שיקול דעתה ,ולחילופין לקיים הליך תיחור נוסף ) Best
 (& Finalבין ההצעות הזהות ,בתנאים ובאופן כפי שייקבע על-ידי נת"ע.
 11.5מובהר ,כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול
ההצעה ,הינו ,בין היתר ,המצאת העתקי הביטוחים כנדרש בהסכם וחתימת
נת"ע על ההסכם.
 11.6בוטל.
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 11.7הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה
ותוגשנה בהתאם לכל דין.
 11.8המציע ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת
נת"ע בגין הוצאות אלה.
 .12תנאים נוספים
 12.1ללא תנאים נוספים.
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מכרז מס' 127/2013
טופס  1תכולת מעטפת הצעה
תיאור
.1
.2
.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

ביקורת המציע

הצעה הכספית ערוכה בהתאם לטופס מס' 10
)במעטפה סגורה ,מסומנת ונפרדת ! ,בתוך מעטפת ההצעה(
חוזר האוצר אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון "התקשרות גוף מוסדי עם בעל
רשיון" ,חוזר סוכנים ויועצים  2011-10-6והחיסכון המאשר את האמור
בסעיף  2.1לעיל;
פירוט ותיאור מילולי של פרויקטים המוכיחים מתן שירותי סליקה
פנסיוניים שאינם במסגרת ניהול הסדר פנסיוני מקבל עמלה לפחות בגוף
אחד המונה לפחות  150עובדים ,באופן רציף בשנים  2012ואילך; הכול
כאמור בסעיף  2.3לתנאי המכרז )טופס -2א'(.
פירוט ותיאור מילולי של פרויקטים המוכיחים ניהול ישיר של שירותי
הסדר פנסיוניים במסגרת מנהל הסדר פנסיוני מקבל עמלה באופן רציף
משנת  2011לפחות ל 4-גופים שבכל אחד מהם לפחות  400עובדים כאמור
בסעיף  2.4לתנאי המכרז )טופס -2ב'(.
אישור בדבר העדר הליכי כינוס ,פירוק וכיוצ"ב כמפורט בסעיף  0לתנאי
המכרז )ראה טופס .(3
אישור בדבר הבנת מסמכי המכרז כמפורט בסעיף  3.2לתנאי המכרז )ראה
טופס .(4
עותק ממסמכי ההתאגדות של המציע ותדפיס רשם החברות עדכני
כמפורט בסעיף  7.4.1לתנאי המכרז.
אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-כמפורט בסעיף
 7.4.1לתנאי המכרז )לרבות התצהיר המצורף כטופס .(5
ההסכם )למעט נספח התמורה(  -כשהוא חתום בכל עמוד על ידי המציע
לרבות אישורי החתימה הנדרשים בהסכם ,וכן צירוף עותק של מסמכי
המכרז ומכתבי ההבהרה כשהם חתומים על ידו.
אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה כמפורט סעיף  7.4.4לתנאי המכרז )ראה
טופס .(6
המציע יצרף את כל המסמכים הנדרשים המפורטים בנספח ב' להסכם
)תכולת העבודה( כאמור בסעיף  7.4.5לתנאי המכרז.
תיאור כללי של המציע ,לרבות ציודו ,כישוריו וניסיונו בהתאם לדרישות
סעיף  9.1.1לתנאי המכרז )ראה טופס .(7
רשימת אנשי המפתח המועסקים על ידי המציע בהתאם לדרישות סעיף
 9.1.2לתנאי המכרז )ראה טופס .(8
מכתבי הערכה והמלצות בהתאם לדרישות סעיף  9.1.3לתנאי המכרז )ראה
טופס .(9
כלל האישורים ,הטפסים ,הדו"חות והמסמכים בהתאם לסעיפים 9.1.4-
 9.1.17לתנאי המכרז.
נציג המציע –

שם:

חתימה:
תאריך:

המ  - 0127-2013תנאי מכרז הסדרים פנסיוניים ושירותי NTA‐#565756‐1.0סליקה
)NETA-#575184-v1.0 (PDF

מכרז וטפסים 10 - 1
עמ'  15מתוך 27
עמוד  15מתוך 61

נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

אישור הכנסת מעטפת הצעה סגורה לתיבת ההליך
הנני לאשר בזאת כי מעטפה סגורה הוכנסה בנוכחותי לתיבת ההליך של נת"ע.
אישור זה אינו מעיד על תכולת המעטפה.
מזכירוּת נת"ע –
שם

חתימה

המ  - 0127-2013תנאי מכרז הסדרים פנסיוניים ושירותי NTA‐#565756‐1.0סליקה
)NETA-#575184-v1.0 (PDF

תאריך

שעה

מכרז וטפסים 10 - 1
עמ'  16מתוך 27
עמוד  16מתוך 61

נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מכרז מס' 127/2013
טופס -2א' פרטי פרויקטים
מס
סד'

שם
פרויקט

שנת סיום*

תיאור*

שם מזמין/
איש קשר/
טלפון

.1

.2

.3

* פרויקטים המוכיחים ניסיון במתן שירותי סליקה פנסיוניים שאינם במסגרת ניהול
הסדר פנסיוני מקבל עמלה לפחות בגוף אחד המונה לפחות  150עובדים ,באופן רציף
בשנים  2012ואילך; הכול כאמור בסעיף  2.3לתנאי המכרז.
יש לצרף מסמכים חיצוניים )כדוגמת מכתב ממנהל הפרויקט או פרטי אנשי קשר של
מזמין הפרויקט( המעידים על הניסיון הנדרש ומועד סיום ביצוע הפרויקטים.

הרינו לאשר כי הפרויקטים המפורטים בטבלה שלעיל בוצעו ע"י ]____________[,
במועדים ובתחומים המפורטים לעיל.
חתימת וחותמת המציע _____________________
תאריך_____________
אישור
הנני לאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני ,עורך-דין ___________ ה"ה
___________ ,שהזדהה על פי תעודת זהות מס' __________ ,ואחרי שהזהרתי אותו
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר
את נכונות הפרטים בטופס זה ,וחתם עליו בפני.
________________________
שם עו"ד
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מכרז מס' 127/2013
טופס -2ב' פרטי פרויקטים
מס
סד'

שם
פרויקט

שנת סיום*

תיאור*

שם מזמין/
איש קשר/
טלפון

.1

.2

.3

* פרויקטים המוכיחים ניסיון בניהול ישיר של שירותי מנהל הסדר פנסיוני מקבל עמלה
באופן רציף משנת  2011לפחות ל 3-גופים שבכל אחד מהם לפחות  300עובדים; הכול
כאמור בסעיף  2.4לתנאי המכרז.
יש לצרף מסמכים חיצוניים )כדוגמת מכתב ממזמין הפרויקט ,מכתב ממנהל הפרויקט
או פרטי אנשי קשר של מזמין הפרויקט( המעידים על הניסיון הנדרש ומועד סיום ביצוע
הפרויקטים.

הרינו לאשר כי הפרויקטים המפורטים בטבלה שלעיל בוצעו ע"י ]____________[,
במועדים ובתחומים המפורטים לעיל.
חתימת וחותמת המציע _____________________
תאריך_____________
אישור
הנני לאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני ,עורך-דין ___________ ה"ה
___________ ,שהזדהה על פי תעודת זהות מס' __________ ,ואחרי שהזהרתי אותו
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר
את נכונות הפרטים בטופס זה ,וחתם עליו בפני.
________________________
שם עו"ד
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מכרז מס' 127/2013
טופס  3אישור העדר הליכי כינוס ,פירוק וכיו"ב

תאריך____________

לכבוד
נת"ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
דרך מנחם בגין 132
תל אביב

א .ג .נ,.

הנדון :אישור בדבר מצב המציע.
הנני ,עו"ד/רו"ח של המציע  ________________________ -אשר הגיש הצעה למכרז
מס'  ,127/2013לבצוע שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה ) ,להלן" :המציע"(,
מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:
.1

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,פשיטת רגל או פירוק.

.2

המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון.

.3

לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.

בכבוד רב,

שם ,חתימה
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מכרז מס' 127/2013
טופס  4אישור הבנת תנאי המכרז
תאריך________________ :
לכבוד
נת"ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
דרך מנחם בגין 132
תל אביב

א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס'  ,127/2013לבצוע ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה )להלן
"השירותים"(
הרינו לאשר ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,למדנו והבנו את
האמור בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים,
העשויים להשפיע על הצעתנו או על מתן השירותים ,וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל
טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם ,פיזיים
ומשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על מתן השירותים.
בכבוד רב,
____________________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ________________________________________
אשר חתמו על טופס זה בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו
עם חברתכם לכל דבר ועניין.
______________________
שם רו"ח  /עו"ד
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מכרז מס' 127/2013
טופס  5תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ _________________________ ,ת.ז ,______________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
.1

אני )להלן" :המתקשר"( התקשרתי  /מעוניין להתקשר עם נת"ע  -נתיבי
תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן" :נת"ע"( ,בעסקה למכירת נכס או
למתן שירות;
אני משמש כ) ________________ -תיאור תפקיד( ב-
_____________________ )שם חברה מלא( )להלן" :המתקשר"( ,אשר
התקשר/מעוניין להתקשר עם נת"ע ,בעסקה למכירת נכס או למתן שירות .הוסמכתי
כדין לעשות תצהיר זה מטעם המתקשר ובשמו.

.2

המתקשר ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על-ידו ,ואם המתקשר הוא חבר בני אדם –
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין,
דומה במהותו להרכב כאמור של המתקשר ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם
דומים במהותם לתחומי פעילותו של המתקשר ,וכן מי שאחראי מטעם המתקשר על
תשלום שכר עבודה ,ואם המתקשר הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית
)החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה(  -גם חבר בני
אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )"החזקה"" ,שליטה"
ו" -אמצעי שליטה" – כמשמעם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ,(1981-לא
הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ו/או לפי חוק
עובדים זרים ,התשנ"א) 1991-לענין סעיף זה "הרשעה" – הרשעה בפסק דין חלוט
בעבירה שנעברה אחרי יום  ,(31.10.2002ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור –
במועד ההתקשרות עם נת"ע חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.3

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר
אישור

אני הח"מ ,עו"ד _________________________
שכתובתי _____________________________________ ,מאשר בזה כי ביום
_______________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________________________,
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר __________________  /המוכר/ת לי
באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל
וחתם/ה עליה בפני.

_________________
עורך הדין
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מכרז מס' 127/2013
טופס  6אישור זכויות חתימה
תאריך__________________ :

לכבוד
נת"ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
דרך מנחם בגין 132
תל אביב

א.ג.נ,.

הנדון :אישור זכויות חתימה

הנני ,עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן:
כי ה"ה ________________________________________________________,
החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ___________________________ )להלן:
"המציע"( ועל שאר המסמכים הנדרשים במסגרת מכרז מס'  ,127/2013למתן שירותי
ניהול הסדרים פנסיוניים ושירותי סליקה ,מוסמך /ים לחייב את המציע בחתימתו /ם
בצירוף חותמת החברה.

בכבוד רב,

____________________
חתימת עו"ד המציע
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מכרז מס' 127/2013
טופס  7פרטי משרד המציע

שם המשרד

בעלים

כתובת

טלפון

פקס
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מכרז מס' 127/2013
טופס  8פרטי אנשי מפתח שיועסקו במתן השירותים
אנשי מפתח שיועסקו בפרויקט כאמור בסעיף .9.1.2
יש לצרף תעודות רלוונטיות.
מס'
סד'

שם פרטי
ומשפחה

תפקיד

ותק

ניסיון

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מכרז מס' 127/2013
טופס  9המלצות

שם הממליץ

שם החברה

תפקיד

טלפון
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תאור האירוע
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מכרז מס' 127/2013
טופס  10הצעת המציע
תאריך_______________ :
לכבוד
נת"ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
דרך מנחם בגין 132
תל אביב
א.נ,.
הנדון :מכרז מס'  127/2013למתן שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה
1

2
3
4

5

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו ,יהוו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה,
הסכם מחייב בינינו.
במידה והצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים תוך  14יום ממועד קבלת הודעתכם על כך ,לבוא
למשרדכם ולהפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכים והראיות
הנוספים הטעונים המצאה.
הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,עד ליום .2/9/2014
אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים
אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
ידוע לנו ומקובל עלינו ,כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול ההסכם לכדי הסכם מחייב,
הינו ,בין היתר ,המצאת פוליסות הביטוח והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם וכן חתימת
נת"ע על ההסכם.
להלן הצעתנו הכספית:
 5.1עבור שירותי "מנהל הסדר פנסיוני סולק" כמפורט בתכולת העבודה ,התמורה הכוללת
תהיה ) ____________%במילים ______________:אחוז( ,בתוספת מע"מ ,מתוך
סך הפרמיה הכוללת החודשית שתועבר ליצרנים השונים על ידי מנהל ההסדר הפנסיוני
הסולק )להלן  " :דמי סליקה פנסיונים" (.
 5.2בתמורה לאספקת השירותים ולמילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה ,לא תשלם
נ.ת.ע בעבור מנהל הסדרים פנסיוני מקבל עמלה כהגדרתו בסעיף  1.3.2למסמכי המכרז
כל תשלום בכסף או שווי כסף.
 5.3מנהל הסדר סולק לא יהיה רשאי לקבל כל עמלה ו/או הטבה ו/או תגמול בכסף או
שווה כסף מכל צורה מהיצרנים או כל גורם אחר בעבור המוצרים הפנסיונים אותם
הוא סולק לכל תקופת ההסכם לנ.ת.ע תעמוד הזכות לבצע כל הליך בדיקה בנושא לפי
שיקול דעתה.
 5.4התמורה כוללת את כל ההוצאות הנלוות של הספק ,לרבות הוצאות משרדיות כגון בגין
צילומים ,טלפונים ,פקסים ,שליחויות ,נסיעות ,חניות ,מוניות וכד' ,והספק לא יהיה
זכאי לכל תמורה נוספת ו/או החזר הוצאות מעבר למה שנקבע במפורש בהסכם זה על
נספחיו.
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 5.5האמור בנספח זה כפוף להוראות סעיף ח להסכם )סעיף התמורה(.

בכבוד רב,
__________________________
חתימה וחותמת המציע

אישור
הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ____________________________________________,
אשר חתמו על הצעה זו בפני ,בצירוף חותמת החברה ,מחייבות את המציע בהתקשרותו עם
חברתכם לכל דבר ועניין.

________________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

הסכם מספר
למתן שירותי שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים
וסליקה
בין
נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
לבין
הספק
ת.ז/.ח.פ.
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תוכן עניינים
ההסכם

נספחים:
נספח א' -

תנאים מיוחדים

נספח א' -1-אישור לעריכת ביטוח היועץ
נספח ב' -

השירותים  /תכולת העבודה

נספח ג' -

רשימת אנשי המפתח

נספח ד' -

הנחיות מחשוב

נספח ה' -

הנחיות הבטחת איכות

נספח ו' -

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-

נספח ז' -

הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך

נספח ח' -

התמורה

נספח ט' -

התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות

נספח י' -

כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים.

נספח יא'-

תנאי המכרז

נספח יב' -

נתונים לבקשה לבחירת מערך פנסיונית

נספח יג' -

תנאים מוצעים

נספח יד' -

עקרונות הצהרת בריאות
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

הסכם מספר __________
שהוסכם והותנה בתל אביב ביום ______ לחודש ______________ שנת ________

ב י ן:

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
מרחוב מנחם בגין  ,132תל אביב
)להלן" :נ.ת.ע"(

ל ב י ן:
ת.ז /.ח.פ.
שכתובתו
)להלן" :הספק"(

הואיל:

ונ.ת.ע הינה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון וההקמה של פרויקט הרכבת הקלה
במטרופולין תל-אביב )להלן" :הפרויקט"(;

והואיל:

ונ.ת.ע מעוניינת להתקשר עם ספק למתן שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה ,כמפורט
בנספח ב' להסכם זה;

והואיל:

והספק הצהיר כי הוא מעוניין לספק לנ.ת.ע את השירותים ,וכי יש לו את היכולת ,הידע,
הניסיון ,הכישורים וכוח האדם המתאים לספק השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם
להוראות הסכם זה;

הואיל:

ונ.ת.ע בחרה בספק לספק לה את השירותים ,כהגדרתם להלן ,ובכפוף לאמור בהסכם זה,
לרבות התנאים המיוחדים המפורטים בנספח א' להסכם זה;

והואיל:

והספק הציע לתת לנ.ת.ע שירותים כאמור כקבלן עצמאי ,באמצעות עסק נפרד ועצמאי
שבניהולו;

והואיל:

והסכמת נ.ת.ע להתקשר בהסכם קבלני זה ניתנת בהסתמך על ההנחה המוסכמת כי יחסי
הצדדים הם יחסי קבלן  -מזמין בלבד ,שאינם יחסי עובד-מעביד ,וכי לא תחול על נ.ת.ע כל
חבות כמעביד כלפי הספק או מי מטעמו;

אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1

מבוא ופרשנות
 1.1המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2

כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות הסכם זה.
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

2

3

תיאור התפקיד
2.1

הספק ייתן לנ.ת.ע שירותים כמפורט בהוראות הסכם זה ונספחיו ,ויטפל בין היתר בנושאים
המפורטים בנספח ב' להסכם זה )להלן ביחד" :השירותים" או "תכולת העבודה"(.

2.2

נ.ת.ע שומרת לעצמה את הזכות לבצע את השירותים או כל חלק מהם בעצמה ו/או באמצעות
ספקים אחרים ו/או גורמים אחרים העובדים/קשורים עמה ו/או שיעבדו עמה בעתיד.

התחייבויות והצהרות הספק
הספק מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:
3.1

הספק מצהיר בזה כי הינו בעל ידע מקצועי ומומחיות בתחום השירותים מושא ההתקשרות,
המאפשרים לו לבצע את השירותים בעצמו ובאמצעות עובדים המועסקים במשרדו ואשר
תחום מומחיותם הינו בתחום השירותים )להלן" :אנשי המפתח"(.

3.2

הספק מתחייב בזאת לבצע את השירותים לשביעות רצונה המלא של נ.ת.ע ,במומחיות
ובמקצועיות הדרושים ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים .הספק מתחייב לעשות את כל
הדרוש לביצוע השירותים ,להקדיש את מרצו ,ניסיונו וכושר עבודתו לשם כך ,לעשות את
מיטב מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו לקידום הנושאים שבטיפולו.

3.3

הספק מתחייב להעסיק עובדים מנוסים ,אחראיים ומקצועיים במספר ובהיקפי זמן
הדרושים לביצוע השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הזמנים שייקבע .העובדים
שיועסקו על-ידי הספק הינם עובדים שתחום מומחיותם תואם את אופי השירותים הכלולים
בהסכם זה.

3.4

3.3.1

השירותים יינתנו לנ.ת.ע באופן אישי על ידי הספק באמצעות אנשי המפתח
המפורטים בנספח ג' להסכם זה ,לרבות איש הצוות הבכיר ,המהווה חלק בלתי נפרד
הימנו ,ואשר יעסקו מטעם הספק בביצועם .הספק לא יוסיף ו/או ישנה את רשימת
אנשי המפתח המפורטים בנספח ג' להסכם זה ,לרבות איש הצוות הבכיר ,אלא אם
נתקבל אישורה של נ.ת.ע לכך מראש ובכתב ,אישור אשר יינתן על-פי שיקול דעתה
הבלעדי של נ.ת.ע.

3.3.2

היה ומי מאנשי המפתח כאמור לא יוכל לתת שירותים לנ.ת.ע ,באופן זמני או קבוע
או שהספק ירצה להחליפו ,מתחייב בזה הספק להודיע על כך לנ.ת.ע באופן מיידי.
במקרה זה תהיה נ.ת.ע רשאית שלא לאשר את החלפת איש המפתח ו/או את מינויו
של עובד אחר במקומו ,וכן תהיה רשאית להפסיק את עבודת הספק או להשעות
אותה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3.3

הספק מאשר בזאת ,כי ידוע לו והוא מסכים לכך שנ.ת.ע תהיה רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ובכל עת ,ולאחר התייעצות עם הספק ,לדרוש מהספק להחליף אחד או
יותר מאנשי המפתח המועסקים על-ידו במתן השירותים ,והספק מתחייב להחליפו
בהקדם האפשרי בעובד אחר בעל כישורים ויכולות מתאימים ,אשר יאושר על-ידי
נ.ת.ע.

הספק מתחייב ,כי אנשי המפתח יהיו זמינים ככל שיידרש על-ידי נ.ת.ע לשם מתן השירותים
ובכלל זה לצורך השתתפות בישיבות ,ויענו בהקדם האפשרי לכל פניה מצד נ.ת.ע כאמור.
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3.5

הספק מתחייב להשתתף ולקחת חלק פעיל בישיבות של נ.ת.ע ו/או של כל פורום אחר לפי
בקשת נ.ת.ע ,במשרדי נ.ת.ע ואו מחוצה להם ,ולקיים פגישות מעקב שוטפות עם כל הגורמים
הנדרשים ,ככל שיידרש לצורך אספקת השירותים ו/או לפי דרישת נ.ת.ע.
היקף הפעילות ,מספר ודרג אנשי המפתח מטעם הספק אשר ישתתפו בישיבות ו/או
בפעילויות השונות שמבצע הספק יהיו נתונים להחלטה הבלעדית של נ.ת.ע ,לאחר התייעצות
עם הספק.

3.6

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב לעשות כל דבר נדרש וסביר שמומחה היה
עושה לשם ביצוע השירותים על פי הסכם זה.

3.7

הספק מתחייב לשתף פעולה ולפעול בתיאום מרבי וביחסי עבודה תקינים עם ספקים
ומומחים אחרים המועסקים על-ידי נ.ת.ע ,בכל מקרה בו יידרש לספק שירותים תוך שיתוף
פעולה ותיאום עמם.

3.8

הספק מתחייב לקיים ולנהוג בהתאם להנחיות נ.ת.ע או מי שיוסמך מטעמה ,כפי שינתנו מעת
לעת ,הכוללות בין השאר ,חובת דיווח על מכלול פעולותיו ותוצאותיהן ,וכן כל דיווח אחר כפי
שיידרש מפעם לפעם על ידי נ.ת.ע.

3.9

הספק מצהיר כי ידוע לו ,כי רק פניה של נ.ת.ע לקבלת שירותים נוספים תוכר על ידי נ.ת.ע
ותכובד על ידה ,ולפיכך נ.ת.ע לא תשא בעלות ביצוע עבודות שאינן במסגרת השירותים,
כהגדרתם לעיל ,אלא אם הוצאה לספק הזמנת עבודה בכתב על-ידי נ.ת.ע או שניתן לספק
אישור בכתב על-ידי נ.ת.ע לביצוע אותו שירות.

 3.10הספק מתחייב להכין כל מסמך ו/או חוות דעת ו/או כל בסיס נתונים וכל תוצר עבודה אחר
בהתאם להנחיות המיחשוב של נ.ת.ע המצורפות כנספח ד' להסכם זה ,ובהתאם להנחיות
בדבר הבטחת איכות כפי שיינתנו על-ידי נ.ת.ע וכמפורט בנספח ה' להסכם זה ,אלא אם נ.ת.ע
או מי מטעמה יתנו לו הוראות אחרות בכתב .מבלי לגרוע מהאמור ,כל מסמך המוגש לנ.ת.ע
יוגש בכתב ) (hard copyו/או במדיה דיגיטאלית ,לפי בקשת נ.ת.ע.
 3.11הספק מתחייב בזאת לדאוג ליצירת עותקים וגיבוי נאות לכל מסמך ו/או חוות דעת ו/או כל
בסיס נתונים ו/או כל תוצר עבודה אחר ,שהוכנו על-ידי הספק במסגרת מתן השירותים,
באופן שניתן יהיה במקרה הצורך לשחזרם במהירות ובאמינות.
 3.12הספק מתחייב לנהוג ביושר ובנאמנות כלפי נ.ת.ע ,עובדיה ו/או הקשורים עמה ,ולא לעשות
כל מעשה או פעולה העלולים להזיק לה ,לשמה הטוב ,לעסקיה ולפרוייקט.
 3.13הספק מתחייב בזאת ,כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין,
הוא יפעל כנדרש ,ויעסיק רק מי שעומד בדרישות כאמור ,לפי העניין.
 3.14הספק מתחייב בזאת ,כי השירותים וכל מסמך ו/או פעולה שיבוצעו על-ידו במסגרתם יהיו
בהתאם לחוקים ולתקנות הרלבנטיים החלים בישראל ובהתאם לדרישות ולקריטריונים של
הרשויות הרלבנטיות.
 3.15הספק מצהיר ומתחייב כי אין מניעה חוקית ,חוזית או אחרת ,לרבות בהתאם למסמכי
ההתאגדות של הספק ,להתקשרותו בהסכם זה ולמתן השירותים על-ידו.
4

תקופת ההסכם
4.1

הסכם זה הינו לתקופה שתחילתה ביום חתימת הסכם זה וסיומה שלוש ) (3שנים לאחר מכן.
נ.ת.ע תהא רשאית להאריך את ההסכם בשלוש ) (3תקופות נוספות בנות שנה אחת כל פעם
בהודעה בכתב שתימסר לספק לא יאוחר מ 30 -ימים לפני המועד לסיומו של ההסכם.
בתקופות ההתקשרות הנוספות יחולו כל הוראותיו של הסכם זה.
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4.2

למרות האמור בס"ק  4.1דלעיל ,תהא נ.ת.ע רשאית ,באופן חד-צדדי ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,להביא הסכם זה לסיומו באופן מיידי בכל שלב של ביצוע
השירותים ,ו/או להקפיא את ההתקשרות לתקופה מסוימת ,וזאת מבלי שתהיה לספק כל
טענה ו/או דרישה כלפי נ.ת.ע ,והכל בכפוף להוראות הסכם זה.
הודעה על הפסקת ההתקשרות תיעשה בכתב .תוקף ההודעה יהיה מיידי ,או במועד אחר אם
נקבע במפורש בהודעה.
הספק יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו ,בכפוף להוראות הסכם זה ,בהודעה בכתב
ששה חודשים מראש )להלן" :תקופת ההודעה"( ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע מהותית
בענייניה של נ.ת.ע ובכפוף להוראות סעיף  4.4להלן .בתקופת ההודעה יבצע הספק את
השירותים לפי ההסכם בהתאם לדרישות נ.ת.ע.

4.3

עם תום תוקפו של הסכם זה או עם סיומו ו/או הקפאתו מסיבה כלשהי ,לא יהיה הספק זכאי
לפיצוי ,שיפוי ,או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין הקשור ו/או הנובע מהסכם זה ו/או
מהפסקתו ,וכן לא יהיה הספק זכאי לקבל תשלום כלשהו בגין מוניטין ו/או בגין פעולה שעשה
או כספים שהוציא בקשר עם הסכם זה ו/או הנובע ממנו ,למעט יתרת התמורה המגיעה לו
בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תום ההתקשרות ,לרבות בגין שירותים שיבצע
בתקופת ההודעה כמפורט בסעיף  4.2לעיל.

4.4

עם הפסקת ההתקשרות ו/או מתן השירותים ו/או הקפאת ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא,
יציג הספק לנ.ת.ע את כל החומר הרלבנטי המצוי בידיו ,את העבודה שבוצעה על ידו עד אותו
מועד וכל מסמך ו/או מידע ו/או נתון המצוי בידו .בנוסף לכך ,תוך  7ימים ממועד מתן
ההודעה על הפסקת ההתקשרות על-ידי נ.ת.ע ,יעביר הספק לנ.ת.ע את כל המסמכים,
הדו"חות ,הידע והמידע ,הנתונים ,התוכניות וכל מסמך אחר שבידיו ,וזאת גם במדיה
דיגיטאלית .הספק יעמיד לרשות נ.ת.ע סיוע ,ככל שיידרש ,כדי שתוכל להשתמש במידע באופן
עצמאי ,לרבות ביצוע חפיפה עם מי שתורה נ.ת.ע ,וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות .מוסכם,
כי מחלוקת כספית ו/או אחרת בין הספק לבין נ.ת.ע ,אם תתעורר כזו ,לא תהווה עילה לעיכוב
בהעברת הטיפול בשירותים לספק אחר ו/או לנ.ת.ע ,והספק מתחייב לעשות את מירב
המאמצים על מנת שהעברת הטיפול בנ.ת.ע כאמור תתבצע ביעילות ובמהירות האפשרית.
לספק לא תהיה זכות עיכבון על חומר הקשור לשירותים ו/או לנ.ת.ע ,לרבות המסמכים
והדוחות שהכין עבור נ.ת.ע ,כל תוצרי השירותים ,וכל מסמך הקשור לשירותים ,גם אם
התקבל מנ.ת.ע או צד שלישי כלשהו.

4.5

5

עם חתימתו על הסכם זה יגיש הספק לנ.ת.ע כל אישור הנדרש על פי חוק ,לרבות אישור בר
תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה ,אישור עוסק מורשה ,והתצהירים
הבאים :תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-המצורף להסכם זה
כנספח ו' ,חתום ומאושר ע"י עורך-דין; תצהיר המצורף כנספח ז' להסכם זה המהווה
הצהרה בגין אי תשלום דמי תיווך לגורמים מתווכים .הספק מתחייב למסור לנ.ת.ע ,מעת
לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה ,אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת
שלטונות מס הכנסה או רואה חשבון ,או יועץ מס מוסמך.

קבלן עצמאי
5.1

הסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני ,לפי בחירתו של הספק,
ובהנחה כי חבותה של נ.ת.ע אל מול הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר
כלשהו מטעמו בגין השירותים לפי הסכם זה תתמצה בתשלום התמורה הקבלנית
המוסכמת.
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6

5.2

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ,יפעל הספק כקבלן עצמאי על כל הנובע
ומשתמע מכך .הספק ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו לא ייחשבו
בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של נ.ת.ע ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם
ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד-מעביד ,וכי אין בכל זכות של נ.ת.ע להורות ,לפקח ,או
להדריך את הספק ו/או את עובדיו ו/או בעלי מנויותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה
כדי ליצור יחסי עובד-מעביד.

5.3

מובהר בזאת ומוסכם כי התמורה המתוארת בסעיף  6להלן גבוהה באופן מהותי משכר
העבודה אשר היה משולם לספק במקרה שבו היה נותן את שירותיו לנ.ת.ע כעובד שכיר,
וכי התמורה הנ"ל חושבה בהנחה שהספק יוכל לממן מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות
והתשלומים הנלווים עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר
עם מתן השירותים.

5.4

מובהר בזאת ומוסכם כי הספק בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין
לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לאחר כלשהו מטעמו ו/או לכל אדם המועסק על ידו
בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה .נ.ת.ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי
מהאמורים לעיל בביצוע השירות ,לרבות לא בתשלום שכר ,דמי ביטוח לאומי ו/או כל
תנאים סוציאליים או נלווים ,או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.

5.5

הספק מתחייב לשלם לעובדיו ,הנשלחים על ידו לביצוע השירותים לפי הסכם זה ,את כל
הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה ,וכפי שיהיו מעת לעת ,לרבות לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז –  ;1987חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א –  ;1951חוק חופשה
שנתית ,התשי"א –  ;1951חוק הגנת השכר ,התשי"ח –  ;1958צווי ההרחבה בעניין
הפרשות לביטוח פנסיוני ,תשלום דמי ההבראה והשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה
לעבודה וממנה וכיוב' חוקים/צווים/הסכמים מחייבים ,וכפי שיעודכנו מעת לעת .הספק
מתחייב להמציא לנ.ת.ע אישורים תקופתיים בכתב ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתה ולפי
דרישתה ,על ביצוע האמור בסעיף זה.

5.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר בזאת כי היה ויקבע למרות כוונת הצדדים
המפורשת הנ"ל ,על ידי גורם מוסמך כלשהו ,כי התקיימו בין הספק ו/או עובדיו ו/או
בעלי מניותיו ו/או אחר מטעמו לבין נ.ת.ע יחסי עובד-מעביד ,מסכימים הצדדים כי השכר
הראוי אשר הגיע לספק ו/או למי מטעמו )כמפורט לעיל( בקשר עם מתן השירותים לפי
הסכם זה שווה בערכו ל) 65% -שישים וחמישה אחוזים( מהתמורה המתוארת בסעיף ,6
)להלן" :השכר הראוי כעובד"( ,נותן השירות מתחייב להשיב לחברה לאלתר את
התשלומים העודפים ששולמו לו מעבר לשכר הראוי כעובד ,בצירוף הפרשי הצמדה
וריבית כדין ממועד קבלת כל תשלום )להלן" :הסכום העודף"(.

5.7

כמו כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב בזאת הספק לשפות את נ.ת.ע בגין כל חבות
אשר תיגרם לה במקרה שבו מי מטעם הספק יטען כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בינו
לבין נ.ת.ע בהתייחס לתקופת תוקפו של הסכם זה.

5.8

הספק מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי
יסודי ועיקרי ,אשר נ.ת.ע מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה

התמורה
6.1

בתמורה לשירותים שיעניק הספק לנ.ת.ע ולמילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ,יהיה זכאי
לקבל מאת נ.ת.ע את התמורה הנקובה בנספח ח' להסכם זה ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו
)להלן" :התמורה"(.
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6.2

התמורה בגין חשבונות אשר הוגשו על-ידי הספק לנ.ת.ע עד ל 10 -בחודש ,בגין שירותים
שניתנו בחודש הקודם על פי הוראות הסכם זה ואשר אושרו על-ידי נ.ת.ע ,תשולם תוך  75יום
מתום החודש בו הוגש החשבון.

6.3

באחריות הספק להעביר לנתע חשבונית מס קבלה תוך  14יום מתשלום החשבון.

6.4

לחשבון שיוגש על-ידי הספק יצורף דיווח מפורט על סך הגבייה הפנסיונית הכוללת שסולקה
על-ידי הספק במסגרת מתן השירותים בחודש בגינו הוצא החשבון ,בפורמט המקובל על
נ.ת.ע.
נציג של נ.ת.ע רשאי לבקר במשרדי הספק בתיאום מראש ולעיין ברישומים המתעדים את
מתן השירותים  ,כולל רישומים ידניים ,ובכל מסמך רלבנטי ,והספק מתחייב למסור לאותו
נציג כל הסבר שיידרש.
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6.5

מכל סכום שתשלם נ.ת.ע לספק ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים המתחייבים
על פי החוק אלא אם כן יומצא על ידי הספק אישור בדבר פטור מניכוי במקור כאמור .למען
הסר ספק מוצהר ,כי האמור מתייחס לניכויים המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.

6.6

הספק מצהיר ומתחייב בזה לשאת בכל התשלומים החלים עליו בגין העסקתו ,כגון:
תשלומים למוסד לביטוח לאומי ,מס ערך מוסף ,מס הכנסה וכן מסים ,אגרות ותשלומי חובה
אחרים מכל סוג שהוא.

6.7

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה ,כי הסכם זה על נספחיו ממצה את כל התשלומים ו/או
טובות ההנאה ו/או התנאים האחרים מכל מין וסוג להם זכאי הספק מנ.ת.ע ,והספק לא יהיה
זכאי ולא ידרוש כל תשלום ו/או טובת הנאה מנ.ת.ע אלא אם פורטו מפורשות בהסכם זה או
אם סוכם בכתב כי הספק זכאי להם.

אחריות וביטוח
7.1

הספק יהיה אחראי כלפי נ.ת.ע לטיב השירותים שסופקו ו/או היו צריכים להיות מסופקים
על-ידו .מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ,יהיה הספק אחראי לכל נזק שייגרם לכל מאן
דהוא עקב מעשה ו/או מחדל רשלניים שלו ו/או של מי מן המועסקים על ידו ו/או הפועלים
עבורו באספקת השירותים.

7.2

אין באישור נ.ת.ע של מסמכים שהוכנו על ידי הספק או של פעולות שביצע ,ו/או במתן
הנחיות לספק ,כדי לשחרר אותו מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

7.3

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח
אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח א' ו
א' ,1ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו .

סודיות ובעלות במידע ובתוצרי השירותים
8.1

הספק מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעביר לאחרים ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,כל מידע מקצועי ,מסחרי או אחר ו/או נתונים ו/או מסמכים שהגיעו לידיו או
שקיבלם מנ.ת.ע ו/או מאחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה )להלן:
"המידע"(.

8.2

המידע וכל מסמך ו/או דו"ח ו/או תוכניות ו/או חוות דעת שהוכנו עבור נ.ת.ע ו/או כל בסיס
נתונים שהוכן על ידי הספק או שנמסר לספק על ידי נ.ת.ע ,ואשר יצברו אצל הספק בקשר עם
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מתן השירותים על-פי הסכם זה )לעיל ולהלן" :תוצרי השירותים"( יהיו רכושה הבלעדי של
נ.ת.ע והיא תהיה זכאית לדרוש כי יועמדו לרשותה וימסרו לחזקתה בכל עת עם דרישתה
הראשונה .לפיכך נ.ת.ע תהיה הבעלים היחיד של זכויות הקניין והזכות המוסרית במידע ו/או
במסמכים כאמור ,והיא תהיה רשאית לעשות בהם ובכל חלק מהם כל שימוש לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לרבות שינוי ,תיקון והוספות .הספק מוותר בזאת על זכותו ולא יגיש כל
תביעה ולא יפתח בכל הליך בקשר עם הזכויות המוסריות במסמכים ובמידע.
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8.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזה הספק ,כי מיד עם מתן ההודעה על סיום
ההתקשרות הוא יעביר לנ.ת.ע את כל המידע ואת כל המסמכים כאמור לעיל ,ויעמיד לרשות
נ.ת.ע סיוע ,ככל שיידרש ,כדי שתוכל להשתמש במידע או בתוצרי השירותים באופן עצמאי.

8.4

הספק מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו תוך כדי עבודתו עבור נ.ת.ע
ו/או כתוצר של עבודתו על פי הסכם זה ,לכל גורם ,לרבות גורמים הקשורים לנ.ת.ע ,ואף לא
להפיצם לספקים אחרים של נ.ת.ע ,אלא באמצעות נ.ת.ע או על פי הנחיותיה בכתב.

8.5

ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה לעיל לא תחולנה בכל אחד מהמקרים הבאים:
8.5.1

המידע היה ידוע לספק לפני קבלתו מנ.ת.ע על פי הסכם זה ו/או הסכם אחר שבין
הספק לבין נ.ת.ע ,מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו.

8.5.2

המידע הגיע לספק מגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין
הספק לבין נ.ת.ע על ידי הספק ,והספק אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי
אותו גורם שלישי.

8.5.3

המידע נמצא בידיעת הציבור ,שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין נ.ת.ע
לספק על ידי הספק.

8.6

הספק מתחייב להחזיק את המידע ואת תוצרי השירותים במקום מתאים ושמור ,ולעשות את
כל הנדרש כדי שהמידע והחומר לא יגיעו לידי מי שלא הוסמך לכך.

8.7

הספק מתחייב בזאת להחתים את עובדיו ואת אנשי המפתח המועסקים על ידו על התחייבות
לשמירת סודיות בנוסח המצורף כנספח ט' להסכם זה ולהעבירה לידי נ.ת.ע עם חתימת
הסכם זה.

8.8

הוראות סעיף  8זה ,על סעיפיו הקטנים ,תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות
על פי הסכם זה.

איסור ניגוד עניינים
9.1

הספק מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות
אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.

9.2

הספק מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי
הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הספק ו/או של עובדיו ,במישרין ו/או
בעקיפין ,והוא מתחייב בזאת להודיע לנ.ת.ע על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין
התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של
עובדיו ,והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות נ.ת.ע למניעת ניגוד עניינים כאמור .מבלי
לגרוע ממחויבויות הספק לפי הוראות סעיף  9.1שלעיל והוראות סעיף  9.2זה  -מתחייב הספק
לפעול לפי יתר הוראות סעיף  9המפורטות להלן.
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9.3

הספק מצהיר בזאת כי הובהר לו וכי ידוע לו ,בטרם נחתם הסכם זה ,כי לא יהיה רשאי
להשתתף ,במישרין ו/או בעקיפין ,בעצמו ו/או כשותף ו/או כספק או בכל דרך אחרת ,עם כל
גוף אשר ישתתף ו/או יתמודד בקשר עם מכרזים עתידיים לתכנון ,ביצוע והפעלה של קו רכבת
קלה במסגרת פרוייקט הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב )להלן" :הפרוייקט"( ,בין
בתמורה ובין שלא בתמורה ,ככל שייערכו )להלן" :המכרזים"( אלא בתנאי שתוגש בקשה
מתאימה ויתקבל ,בגינה ,אישור מראש וכתוב מנ.ת.ע שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.4

הוראות סעיף זה יחולו ,בהתאמה ,גם על התקשרות בין הספק ובין מתמודדים במכרזים,
כהגדרתם בסעיף  9.3לעיל ,שאינן בקשר עם המכרזים ,לרבות על הגופים המרכיבים את
אותם מתמודדים וזאת כל עוד גופים כאמור מצויים בהליך של התמודדות ,וכן יחולו לגבי כל
גוף ו/או חברה שתבחר ו/או ייבחרו בסופם וזאת כל עוד קיימות התקשרויות בין נ.ת.ע .לבין
אותו גוף או דרישות בקשר להתקשרויות כאמור.

9.5

הוראות סעיף  9יחולו ,בנוסף על הספק ,גם על חברות קשורות בו ו/או חברות אם של הספק
ו/או חברה אחרת שמי מבעלי העניין בספק פועל בה) ,כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח
.(1968 -

9.6

הספק מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי ,לרבות לספקים אחרים של נ.ת.ע או למישהו
מטעמם ,כל שירות או מידע בקשר לשירותים ו/או בקשר לפרוייקט ו/או כל שירות אחר
בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותים ,בין שהשירות או המידע
כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה ,פרט לשירותים מטעם נ.ת.ע החלים עליו במפורש
מתוקף התקשרות זו ,ועל פי הסכם זה ,אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של נ.ת.ע מראש
ובכתב ,שתינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.7

הספק מתחייב בזאת להחתים את עובדיו ואת אנשי המפתח המועסקים על ידו ומטעמו על
התחייבות להעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח י' להסכם זה .כתבי ההתחייבות
החתומים יועברו לנ.ת.ע במעמד ובצמוד לחתימת הסכם זה על ידי הספק.

9.8

הוראות סעיף  9.3יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם זה .הוראות סעיף
 9.4ככל שהן קשורות למתן השירותים ו/או לפרוייקט יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום
ההתקשרות לפי הסכם זה ללא הגבלה ואילו הוראות סעיף  9.4ביחס למתן שירות בכל נושא
אחר והוראות סעיף  9.6יעמדו בתוקפם שנה אחת ) (1לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם זה.

העברה
 10.1הסכם זה הינו אישי והספק לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב לאחרים את זכויותיו ו/או
חיוביו שמכוח הסכם זה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת נ.ת.ע מראש ובכתב.
 10.2נ.ת.ע תהא רשאית להעביר ו/או להסב הסכם זה ,כולו או מקצתו ,ובמקרה כאמור יהיה
הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הספק.

11

שונות
 11.1הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ,ולא תהיה כל נפקות למשא ומתן ,הצהרה ,מצג,
התחייבות או הסכמה ,אשר נעשו ,אם נעשו ,בין בכתב ובין בעל-פה ,בין במפורש ובין
משתמע ,בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.
 11.2התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין
ו/או כוויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא ,אלא אם הוויתור,
ההסכמה ,הדחייה ,השינוי ,הביטול או התוספת ,נעשו במפורש ובכתב.
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 11.3לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה ,ולא ניתן לשנות תנאי כלשהו מתנאיו אלא על ידי
מסמך בכתב הנושא את חתימות הצדדים .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי לא ניתן לשנות
תנאי מתנאי ההסכם בדרך של התנהגות ,נוהג וכו'.
 11.4נ.ת.ע תהא רשאית לקזז מהתמורה כל סכום שהספק יהיה חייב לה בהתאם להוראות הסכם
זה ו/או על פי כל דין.
 11.5סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים
בעיר תל-אביב ,ולהם בלבד.
 11.6כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו ,וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום
מצד אחד למשנהו ,לפי הכתובת האמורה ,תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען  72שעות מעת
מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל ,ואם נמסרה ביד ,מעת מסירתה .הודעה אשר תישלח
באמצעות פקסימיליה תיחשב כאילו התקבלה רק אם נתקבל אישור טלפוני לכך .השולח
ישמור אישורים בדבר משלוח ההודעות.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

הספק

אישור חתימת הספק
)למילוי אם הספק הוא תאגיד(
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ___________________________ ,מאשר בזאת כי
חתימתו של ה"ה _______________ מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.
_______________
תאריך
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נספח א' – תנאים מיוחדים
 .1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון
הספק ,למשך כל תקופת ההסכם ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  36חודשים נוספים מעבר
לתקופת ההסכם ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח א',1
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )"ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,בהתאמה( ,אצל חברת
ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.
 .2הספק מתחייב להמציא לידי נ.ת.ע לא יאוחר מ) 3 -שלושה( ימים מיום החתימה על חוזה זה ,ובכל
מקרה טרם תחילת מתן השירותים ,אישור ממבטחו על עריכת הביטוחים )נספח א' (1כאשר הוא חתום
ע"י המבטח.
 .3לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק להפקיד בידי נ.ת.ע ,אישור
עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על
פי ההסכם )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בסעיף  1לעיל(.
 .4מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה
ו/או על פי כל דין.
 .5מוסכם בזאת כי לספק לא תהיה כל טענה כלפי נ.ת.ע או מי מטעם נ.ת.ע בכל הקשור לגבולות
האחריות כאמור.
 .6לנ.ת.ע תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור
לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים
נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 .6.1מוצהר ומוסכם כי זכויות נ.ת.ע לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות
על נ.ת.ע או מי מטעם נ.ת.ע כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת
הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט
לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 .7הספק פוטר את נ.ת.ע ואת הבאים מטעם נ.ת.ע מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש המובא על ידי
הספק או על ידי מי מטעם הספק לחצרי נ.ת.ע או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה
לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .8מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם
זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה
פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה ,בשינויים המחוייבים בהתאם
לאופי והיקף ההתקשרות.
 .9לא התקשר הספק בכל חוזי הביטוח ,אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם ,או שלא קיים
במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח ,יחולו ההוראות הבאות:
 .9.1נ.ת.ע רשאית ,לאחר שנתנה לספק התראה של  15ימים ,להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם
דמי ביטוח ,לרבות דמים ,ריבית והפרשי הצמדה ,לפי חוזי הביטוח.
 .9.2עשתה נ.ת.ע כאמור בפסקה  7.1לעיל ,יחולו כל הוצאותיה על הספק.
 .9.3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הספק המפורטות בסעיף זה ,או כדי להטיל על
נ.ת.ע חבות כלשהי.
 .10נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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נספח א' -1אישור עריכת הביטוח
תאריך___/___/____ :
לכבוד
נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ו/או חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות
)ביחד ולחוד" :נ.ת.ע"(
א.ג.נ,.
הנדון :אישור קיום ביטוחים
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם
_______________________ )"הספק"( בקשר עם שירותי ניהול הסדרים פנסיוניים וסליקה וכן כל
השירותים הנלווים )"השירותים"( ,הכל בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הספק )"ההסכם"( כמפורט
להלן:
א .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק על פי פקודת
הנזיקין )נוסח חדש( ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -בגין מוות או נזק גוף או
נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של
 6,000,000ש"ח )שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו 20,000,000 -ש"ח )עשרים מיליון שקלים
חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם )היה ויחשבו לעובדי הספק( ,ימי
ושעות עבודה ,והעסקת נוער.
הביטוח מורחב לשפות את נ.ת.ע /או מדינת ישראל היה וייטען ,לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה
מקצועית כלשהי ,כי מי מהן נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.
ב .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על פי דין ,בגין כל פגיעה ,אבדן או נזק,
שייגרמו לגופו או רכושו של כל אדם או גוף כלשהו ,לרבות נ.ת.ע ,עובדי נ.ת.ע או מי מטעם נ.ת.ע,
בקשר עם או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק הפועלים מטעם הספק בגבול אחריות של
) ₪ 4,000,000ארבעה מיליון שקלים חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,זיהום תאונתי מכל סוג , ,חבות
בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם , ,שביתות והשבתות או תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח
לאומי.
שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את נ.ת.ע ו/או מדינת ישראל בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת
עליהן בקשר למעשי או מחדלי הספק או מי מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ג .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך
תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הספק או של עובדי הספק או של כל מי מהבאים
מטעם הספק בכל הקשור במישרין או בעקיפין לביצוע ההסכם ,בגבול אחריות בסך ) ₪ 2,000,000שני
מיליון שקלים חדשים( למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אי-יושר עובדים ,אבדן השימוש ועיכוב.
שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את נ.ת.ע ו/או מדינת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהן
בקשר למעשי או מחדלי הספק או מי מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח כולל תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הספק
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.
הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _______________.

-המ  - 0127-2013הסכם מנהל הסדרים פנסיוניים וסולק

NTA-#565762-0.5

תבנית #101039 v16Aסטאטוס אושר עודכן 13/02/2011

)NETA-#575184-v1.0 (PDF

עמוד  13מתוך 34
עמוד  40מתוך 61

נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

כללי
 .1על הספק האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל.
 .2אנו מאשרים ,כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם הודעה
על כך בדואר רשום 30 ,יום מראש.
 .3הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב מוטלות על המבוטח ,לרבות ,אך
לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע
בזכויות נ.ת.ע.
 .4אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי
נ.ת.ע וכי לא תהיה לנו כל טענת שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי נ.ת.ע.
 .5מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק )למעט אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח
הידוע כביט  ,2013בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור
זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

)חתימת

)חותמת

המבטח(

המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(
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נספח ב' –תכולת העבודה
 .1כללי
.1.1

סליקת סך כספי ההסדר הפנסיוני תחת הסדרי התקשרות ישירים של המבוטחים עם
היצרנים הפנסיונים השונים לעובדים חדשים וקיימים ב -נ.ת.ע בכל אלטרנטיבה
פנסיונית כפי שתבחר על ידי העובד )תכניות ביטוח ,קרנות פנסיה לכל סוגיהם ) כולל
קרנות ותיקות שבהסדר ושאינן בהסדר (  ,קופות גמל ,קרנות השתלמות וכו'( אצל
מבטח /קופה ,כמשמעותם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א1981-
)להלן" :חוק הפיקוח על הביטוח"( וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,
תשס"ה) 2005 -להלן" :חוק הפיקוח על קופות גמל"( )להלן ביחד" :חוקי הפיקוח"(,
על בסיס קבלת התגמול למתפעל ישירות מ נ.ת.ע ) להלן " :מנהל הסדר פנסיוני
סולק"(.

.1.2

תפעול ,ביצוע מתן סך השירות כמפורט בהמשך עבור ההסדר הפנסיוני לעובדים חדשים
וקיימים בנ.ת.ע בכל אלטרנטיבה פנסיונית כפי שתבחר על ידי העובד )תוכניות ביטוח,
קרנות פנסיה ,קופות גמל וכו'( אצל מבטח /קופה ,כמשמעותם בחוקי הפיקוח ,על בסיס
קבלת התגמול למתפעל מהיצרנים השונים ככל שיהיה ) להלן " :מנהל הסדר פנסיוני
מקבל עמלה"(.

.1.3

עריכת כיסויי ביטוח למקרה אובדן כושר העבודה – לעובדים קיימים או חדשים ,על פי
הצורך.

.1.4

קניית ביטוחי חיים משלימים –ביטוחי נכות ,אבדן כושר עבודה ומוות )שאירים(
וביטוחים נוספים ככל שיפורטו במסמך זה ,אצל מבטח מורשה בביטוח חיים ,במידה
שיידרש.

.1.5

ניהול הסדר קיים וצרוף עובדים חדשים בקופות גמל ,כפי שיידרש בקשר להסכמי
העבודה ו/או רצון נ.ת.ע כפי שיפורטו במסמך זה.

.1.6

ניהול הסדר קיים וצרוף עובדים חדשים לקרנות השתלמות .

.1.7

ניהול ומתן שירות לגבי הסדרי ביטוחים קבוצתיים ו/או קיבוציים ,כלל שיהיו.

.1.8

טיפול בסך הגבייה של נ.ת.ע ,הן לגבי עובדים חדשים והן לגבי עובדים קיימים ,לטובת
כל ההסדר הפנסיוני ,הכולל :ביטוח בחברות ביטוח ,קרנות פנסיה ,קופות גמל
והשתלמות .כולל פיקוח ובקרה על קליטת הכספים ופיזורם בצורה תקינה בין סך
הגופים המבטחים ,כולל פירעונות הכספים על פי ימי ערך מתאימים בכל גורם מבטח.

.1.9

הספק יהיה בעל יכולות טכניות ביצועיות ,אישורים על פי חוק והסדרים כנדרש לניהול
כולל של הגבייה הפנסיונית לכלל הקופות באשר הן במרוכז תחת "חשבון נאמנות" על
פי חוק.

 .1.10למען הסר ספק ,בכל הנוגע למתן השירותים על-פי הסכם זה ,הספק יהיה מחויב לפעול
בהתאם לדין ולהוראות הרגולטוריות החלות ,לרבות בכל הנוגע למועדי העברת
הפקדות המעסיק.
 .1.11הספק יהיה כפוף להתאמות של השירותים הניתנים ,כמתחייב משינויי חקיקה ו/או
שינויים רגולטורים ,ככל שיהיו ,מבלי שהדבר יהווה עילה לתוספת תשלום.
 .1.12נ.ת.ע לא תהיה מחויבת בשום שלב למספר עובדים שיכללו במסגרת הסדר זה ואו
במסגרת השירותים .הבחירה באם להיכלל בהסדר המוצע ע"י ספק ו/או בהסדר
פנסיוני אחר תעמוד לבחירתו של העובד בלבד.
 .1.13התנאים שמציע הספק בהתאם להסכם זה יעמדו בתוקף לכל תקופת הביטוח .
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 .2מנהל הסדר פנסיוני סולק
הגדרות
"יצרן פנסיוני"  -כל אחד מאלו :קרן פנסיה חדשה ,קרן פנסיה כללית ,קרן פנסיה ותיקה
בהסדר ,קרן פנסיה ותיקה מאוזנת ,ביטוח מנהלים לסוגיו ,קרן השתלמות ,קופת גמל וכיוצ"ב
"ביטוח פנסיוני" " -ביטוח חיים" כמשמעותו בסעיף 1א ,פסקאות ) (1עד ) (4בהודעת ענפי
הביטוח ו" -מוצר פנסיוני" כהגדרתו כאן.
"הפקדות"  -דמי ביטוח וחסכון ככל שיהיו.
"עובד" – עובד או עובדת שלגביהם מתקיימים יחסי עובד מעביד עם חברת נתיבי תחבורה
עירוניים להסעת המונים בע"מ ,כפי שיימסר על-ידי נ.ת.ע.
"תיווך לעניין ביטוח"  -תיווך בין מבוטח ו/או מעסיק לבין גוף מוסדי ,לעניין ביטוח פנסיוני.
בנוסף ,יחולו ההגדרות מחוקי הפיקוח לרבות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ ,שיווק
ומערכת סליקה פנסיוניים( ,תשס"ה) 2005 -להלן" :חוק הייעוץ הפנסיוני"(.
פירוט השירותים הנדרשים :
.2.1

.2.2

ביצוע הוראות הפקדה ו/או הוראות ניוד:
הספק יפעל לביצוע הוראות הפקדה שנמסרו מאת נ.ת.ע על פי עובד ועל פי המוצר
הפנסיוני בחלוקה ל :
.2.1.1

מוצר פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני :קופת גמל ,קרן פנסיה ,קופת
ביטוח לרבות ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות ,תכנית ביטוח מפני סיכון מוות
או מפני סיכון אבדן כושר עבודה שנמכרה אגב מוצר פנסיוני ,ככל שיהיו אצל
כלל היצרנים הפנסיונים השונים באשר הם ,וכיוצ"ב.

.2.1.2

רכיבי ההפקדה הרלוונטיים :תגמולי מעביד ,תגמולי עובד פיצויים ,כיסוי
אובדן כושר עבודה ,שונות ככל שיהיו.

.2.1.3

אבחנה בין סכומים המועברים לחסכון ,לבין סכומים המשולמים כפרמיה בגין
כיסוי ביטוחי .אבחנה בין מסלולי השקעה שונים ,במסגרת התוכנית ככל
שקיימים .במידה ובוצע על ידי המבוטח ניוד פנסיוני לקופה חלופית ,העברה
והתאמת סך התשלומים לקופה המקבלת .הספק יבצע את שרותי הסליקה
הפנסיונים אצל כלל היצרנים הפנסיונים באשר הם .

עדכוני תשלום ופירעון:
.2.2.1

עדכון והתאמה על פי הצורך של שיעור עלות סכומי הכיסויים הביטוחיים
למיניהם לכל עובד הנכלל בהסדר ,ככל שיידרש שינוי לגביהם.

.2.2.2

התאמה מלאה של פירעון הכספים בכפוף להסדרים הפנסיוניים ו/או פיננסיים
השונים ככל שיהיו לגבי ההסדר הנהוג בין נ.ת.ע לבין היצרנים הפנסיוניים
השונים .

.2.2.3

פירעון סך הסכומים בהתאמה מלאה ליום ערך תשלומם על ידי נ.ת.ע .פירעון
הסכומים כנדרש בכל שינוי בשכר בהתאם לסוג התוכניות הפנסיונית  ,אופן
ההצמדה וכו.

.2.2.4

לגבי כספים המועברים ישירות מ נ.ת.ע ליצרנים הפנסיונים השונים )ככל
שיהיו( הספק יחויב בצרוף קובץ תשלומים מבוקר לגבי עובדים חדשים
,שינויים בשכר ,התאמות לפי סעיפי הפקדה שיצורף להעברת הכספים
האלקטרונית של הכספים.
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.2.3

בקרה ,דיווח שירות לנושא סליקת הכספים:
.2.3.1

הספק יהיה מחויב בכל חודש לאחר סיום הליך הקליטה אצל היצרנים
הפנסיוניים השונים לביצוע בקרה מקיפה והיזון חוזר מהגוף המוסדי ומ נ.ת.ע
לגבי כלל הליך הסליקה הפנסיוני שבוצע בחודש החולף.

.2.3.2

הספק יהיה מחויב בדיווח באמצעות דוח חודשי ל נ.ת.ע ו/או למי שיקבע על
ידה ,בו יפורטו כלל הפרעונות התקינים ,כלל הליקויים ו/או ההפרשים ברמת
העובד וברמת נ.ת.ע )להלן" :דוח משווה"( ,שיכלול נתונים לגבי המפורט
בזאת:
.2.3.2.1

"השלמת הליך העברת כספים" -מיד לאחר העברת הכספים
והמידע הנלווה ליצרן המתאים וקבלת היזון חוזר ממנו על השלמת
רישום הזכויות הנובע מהעברת הכספים בחשבון או בפוליסה של
החוסך ,במתכונת של ממשק גביה יוצא ,לאחר שהתקבל אישור
ביצוע הסליקה ,לפי העניין ולאחר שנבדקה התאמה לבקשת העברת
הכספים שהועברה .הודעה זו תכלול לכל הפחות את פרטי בקשת
נ.ת.ע ,סכום הכסף שהועבר ,תאריך הערך לביצוע הסליקה ,פרטי
החשבון שזוכה או הפוליסה שזוכתה ,פרטי רכיבי העברת הכספים,
פרטי חשבון הבנק שזוכה ,פרטי חשבון הבנק שחויב ,אסמכתאות
לביצוע סליקת הכספים של מערכת הסליקה ,ואישור קבלת המידע
הנלווה בגוף המוסדי.

.2.3.2.2

"העברת הכספים בוצעה לחשבון מעבר וטרם הושלמה" -תועבר ל
נ.ת.ע מיד לאחר העברת המידע הנלווה לגוף המוסדי וקבלת היזון
חוזר ממנו על קליטת הכספים בחשבון מעבר ,ללא השלמת רישום
הזכויות הנובע מהעברת הכספים בחשבון או בפוליסה של החוסך,
לאחר שהתקבל אישור ביצוע הסליקה לפי העניין ולאחר שנבדקה
התאמה לבקשת העברת הכספים שהועברה .הודעה זו תכלול את
פרטי בקשת הלקוח ,שם היצרן שקיבל את הכספים ,הסיבה לאי
השלמת רישום הזכויות המתאים בחשבון או בפוליסה על שם
החוסך ,כפי שהתקבלה מאת היצרן.

.2.3.2.3

"העברת הכספים לא בוצעה" תועבר ל נ.ת.ע  -מיד לאחר קבלת
הודעת שגיאה מהיצרן הודעה זו תכלול לכל הפחות את פרטי בקשת
הלקוח ,שם הגוף שהעביר את הודעת השגיאה ,הסיבה לדחייה ,כפי
שהתקבלה מאת הגוף.

.2.3.3

הספק יחויב ככל שיידרש בביצוע "בקרה ותיקון לאחור" כנדרש לגבי העברות
כספים פנסיוניות ופירעונם כמפורט בסעיף  2.3עד  2שנים לאחור ובכפוף
לקבלת קובץ מידע תשלומים מ נ.ת.ע גם לגבי העברות כספים ופירעונם טרם
למועד ההתקשרות בהסכם זה.

.2.3.4

הספק יהיה מחויב בכל עת לפעול באופן מידי לתיקון כל טעות ,ליקוי ,שגיאה
כפי שתעלה במסגרת הליכי הבקרה המקיפה על פי דוח משווה ו/או כל בדיקה
אחרת וזאת אצל כלל היצרנים הפנסיונים הנכללים במסגרת ההסדר של
העובד שלגביו נדרש התיקון ו/או העדכון כאמור מעלה .במידה שכתוצאה
מטעות תיגרם לנ.ת.ע עלות כספית הספק יישא בעלות זו.

.2.3.5

הספק יהיה מחויב להעביר ל נ.ת.ע אישור קליטה והקמת רשומת עובד מלאה
במערכת הסליקה ,לגבי כל עובד חדש שלגביו התבקשה הסליקה כאמור .

.2.3.6

בגין כל הפקדה אצל יצרן פנסיוני ידאג ויעביר הספק אישור הפקדה כחוק על
גובה ההפקדה עד  30יום מיום ההפקדה .

.2.3.7

הספק יקים וינהל קובץ סליקה אלקטרוני והכול בהתאם לממשקי הגבייה בין
נ.ת.ע והיצרנים הפנסיונים השונים על פי הוראות חוזר מבנה אחיד להעברת
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מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני ,עבור כל עובדי החברה הנכללים
בהסדר הסליקה  ,קובץ זה יועבר ליצרנים השונים המנהלים את המוצרים
כאמור בהתאמה וכנלווה לכספים שלגביהם בוצע הליך הסליקה.
.2.3.8

הספק יידרש לקיים על חשבונו את מערכת הסליקה בצורה מעודכנת
ומאובטחת כך שתאפשר ל נ.ת.ע לצפות באמצעות אתר אינטרנט מאובטח
בהיסטוריית ו/או גבייה עתידית בכל עת ברמת עדכון שוטפת עד לרמת
הסליקה החיוב/זיכוי הבודד.

.2.3.9

הספק יחויב על פי בקשת נ.ת.ע בהעברת דוחות צבירת פיצויים לאחר בקרה
ואימות לסך הנתונים בצורה מדויקת ומחייבת למול נתוני היצרנים
הפנסיונים  ,עבור כלל עובדי נ.ת.ע הנכללים בהסדר שרותי הסליקה
הפנסיונים כנקוב בבקשה זאת  .הדוח יוגש על פי פירוט סך פיצויים לעובד וכן
ריכוז כולל ל.נ.ת.ע ובתוך  21ימי עבודה מתאריך הבקשה.

 .2.3.10הספק מתחייב להעברת דוח צבירת פיצויים לעובד בודד על פי בקשת נ.ת.ע
לא מאוחר מ  2ימי עבודה מקבלת הבקשה במשרדי הספק תוך פירוט הסכום
לצורך מס ורישום בטפסי מס הכנסה כנדרש על פי חוק .

 .2.3.11באחריות הספק לוודא כי מערכות החומרה והתוכנה המשמשות לצורך
הפעלת מערכת הסליקה מהימנות ,מקנות רמה גבוהה של זמינות ואמינות
לצורך הפעלת מערכת הסליקה ,מעניקות הגנה נאותה מפני חדירה ,שיבוש,
הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב כהגדרתם בחוק המחשבים- ,
התשנ"ה.
 .2.3.12הקמה והפעלת מוקד תמיכה ל נ.ת.ע הכולל מוקד טלפוני לטיפול בפניות.
מוקד התמיכה יכלול צוות קבוע של אנשי תמיכה שיעמוד לרשות נ.ת.ע בשעות
העבודה המקובלות ,לרבות איש קשר קבוע.
 .2.3.13ככל שיקבע על ידי נ.ת.ע ,ייתכן כי נ.ת.ע תפעיל שרותי ייעוץ ובקרה פנסיונית
מטעמה ,אשר תבקר ותבדוק את כלל פעולות הספק .הספק יעביר ,על-פי
דרישת נ.ת.ע ו/או מי מטעמה ,כל נתון שיתבקש ממנו .בנוסף ,יפעל הספק
לתיקון הנדרש על פי הנחיות נ.ת.ע ו/או מי מטעמה .ככל שיידרש יעמיד הספק
בכל עת לבקשת נ.ת.ע ו/או מי מטעמה כל הנדרש לבדיקת מערכת הסליקה
ו/או דוחות הפלט קלט ו/או הגורמים המתפעלים וכל זאת בכפוף להנחיות
החוק בדבר העברת מידע פנסיוני.
.2.4

העברת מידע בעת הפסקת מתן שירות:
.2.4.1

במידה ויופסק השירות מכל סיבה שהיא  ,מתחייב הספק להעביר כל מידע
שיתבקש וקיים בידו בכתב ,בעל פה ובכל אמצעי אחסון אלקטרוני לא יאוחר
מ  30יום מיום מסירת ההודעה על כך  ,למי שיתבקש כדי לאפשר המשך
טיפול ושירות פנסיוני ל נ.ת.ע בצורה שוטפת ומלאה .

 .3מנהל הסדר פנסיוני מקבל עמלה
.3.1

מנהל ההסדר הפנסיוני שיבחר יהיה מחויב במתן שירות פנסיוני שיכלול:
.3.1.1

עד  6חודשים לאחר חתימת הסכם זה ,יקיים הספק פגישה אישית עם כל
עובד בנ.ת.ע ,שמטרתה בחינת המוצרים הפנסיוניים של העובד ,לרבות מתן
הצעה משפרת בהתאם לתנאי ההסכם ,לרבות נספחים י"ב וי"ג ,אשר מנהל
ההסדר יהיה מחויב לתנאים המפורטים בהם .למען הסר ספק יובהר כי בכל
מקרה לעובד קיימת הזכות שלא לשנות את הרכב המוצרים הפנסיוניים.

.3.1.2

שירות וטיפול לתוכניות ביטוח ,פנסיה ,גמל והשתלמות וכיוצ"ב לעובדים
קיימים וחדשים .ביצוע שיפורים נדרשים בתוכניות הקיימות ,הגדלת יחס
חסכון ביטוח בתוכניות קיימות ,שיפור והתאמת כיסויים למקרה אובדני
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כושר עבודה ונכויות כמתבקש בהמשך  ,התאמת כיסוי למקרה סיכון בכפוף
לבדיקת צרכים שתיערך לכל עובד.
.3.1.3

פגישת שירות שוטפת לכל עובד לפחות אחת ל 18-חודשים ,שתתואם על-ידי
הספק ,שבה יעודכן כל עובד לגבי מצבו הביטוחי ,יקבל לידיו דוח מרכז
המסכם את מצבו לגבי :כיסוי הביטוח בסך התוכניות על שמו ,צבירת חסכון
לתאריך ,פירוט תשלומים וכו' .בפגישה תיבדק בכל עת התאמתו לשינויים
המתבקשים בתנאי השוק על פי הנדרש ו/או בכפוף לדרישות נ.ת.ע ו/או מי

.3.1.4

הספק מתחייב ליכולת קליטה ודיווח לגופים הפנסיונים השונים ול נ.ת.ע
באמצעות הסדרי מדיה מגנטית ו/או העברות קבצים אלקטרוניות כפי
שיסוכם בין הצדדים.

.3.1.5

טיפול נדרש בהסדרים הפנסיונים לעובדים קיימים למול שינויים בחוק,
בתקנות מס ,קופות גמל וכו' ,כפי שיהיו מעת לעת.

.3.1.6

מנהל ההסדר יחויב בדיווח כפי שייקבע בין הצדדים לפחות אחת לשישה
חודשים או בסמוך לשינוי בתקנות המס ,תוכניות חדשות ,הוזלת תעריפים
קיימים וכו' באם יתקיימו .במקרה זה יחויב מנהל ההסדר לבצע עדכון
לפוליסות וטיפול פרטני בכל העובדים הרלוונטיים למהות השינוי לאחר קבלת
הסכמתם לכך .לאחר כל שינוי ינפיק מנהל ההסדר ל נ.ת.ע וליועץ הפנסיוני
המלווה כל שיהיה דוח מסכם המציג את המצב ברמת כל עובד לפני ואחרי
השינוי.

.3.1.7

מנהל ההסדר יעביר על פי סיכום מראש בתאריכים שיקבעו מראש ל נ.ת.ע,
ולפחות אחת לרבעון בסוף הרבעון ,דוח צבירת פיצויים מרוכז הכולל בתוכו
את סך הנתונים מכל החברות המבטחות לרבות קרנות הפנסיה קופות הגמל
לפיצויים וכו'' .בפירוט ברמת הצבירות לכל עובד וכן בריכוז כולל בכל קרן
ו/או קופה בנפרד.

מטעמה.

.3.2

דרישות להסדרי הביטוח ,גמל ,השתלמות וביטוחים משלימים ממנהל הסדר פנסיוני
מקבל עמלה.
.3.2.1

דרישות מינימום לביטוח בתוכניות הפנסיוניות
.3.2.1.1

עובדים קיימים בהסדרים פנסיונים שתחילתם לפני :1.1.2004
מנהל ההסדר יבחן את סך הפוליסות לעובדים קיימים ויעמידו
בביטוח היסודי על פי המפרט דלקמן אלא אם התבקש על ידי
העובד בכתב מפרט שונה גבוה יותר מהמפורט כאן:
ביטוח יסודי
 95%לכל הפחות מסך הפרמיה לביטוח היסודי תופנה לחסכון
טהור.
 5%לכל היותר מסך הפרמיה תופנה לרכישת כיסוי סיכון טהור
)ריסק(.
במידה ויתברר לאחר תכנון אישי כי למבוטח צורך בהגדלת סכום
הביטוח כמפורט תבוצע ההגדלה בכיסוי ריסק מוזל ביותר ,מנהל
ההסדר יצרף תעריף מיטבי המוצע על ידו בחלוקה לפי גיל.
גורם פוליסה מוקטן באם מתקיים.

.3.2.1.2

עובדים קיימים וחדשים בהסדרים פנסיונים שתחילתם אחרי
: 1.1.2004הספק יציג:
.3.2.1.2.1

ביטול קנסות פדיון מוקדם באם קיימים )בהתאם
להצעת הספק המצורפת להסכם זה(.
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.3.2.1.2.2

.3.2.2

מתכונת ההצעות לתוכניות הביטוח אחרי :2004
פרופיל התוכנית  -תוכנית המבוססת על אחוז דמי
ניהול קבועים מפרמיה ומוגבלים בתקרת דמי ניהול
מפרמיה כפי שתוצג על ידי מנהל ההסדר בהצעתו ,
ואחוז דמי ניהול יורדים מצבירה או קבועים על פי
הצעת הספק .מציע שהציג דמי ניהול יורדים מצבירה
יצרף טבלה מפורטת של אופן ירידת דמי הניהול
מצבירה בבקשה לקבלת הצעות לבחירת מערך פנסיוני
) נספח יב' ( .

אובדן כושר עבודה עבור כלל העובדים קיימים וחדשים .
.3.2.2.1

בהיקף  75%מהשכר המבוטח בכלל האלטרנטיבות הפנסיוניות
שנבחרו.

.3.2.2.2

לפי הגדרה מקצועית על פי עיסוק של כל עובד/ת.

.3.2.2.3

כולל הוספת הרחבת הכיסוי כך שיכלול גם אובדן כשר מורחב על פי
הגדרה מקצועית גם על חלק ההרחבה .

.3.2.2.4

ללא קיזוז מתגמולי ביטוח לאומי הן לגבי א.כ.ע רגיל והן מורחב עד
 100%משכר.

.3.2.2.5

כולל פרנצ’יזה.

.3.2.2.6

כולל כיסוי ליניארי.

.3.2.2.7

תום תקופה הביטוח תעמוד על גיל  67כולל חלק ההרחבה .

.3.2.2.8

ככל שידרש לבצע קיזוז תקבולים מקרן הפנסיה על פי תקנון הקרן
יבוצע במסלול הספציפי שנבחר על ידי המבוטח ולא על פי מסלול
כללי

.3.2.2.9

במידה ועובד ימצא באובדן כושר עבודה מלא של  75%יתאפשר
קבלת תשלום כך שסך התקבול מהעבודה והפיצוי החודשי יחד לא
יעלו על  100%מהשכר הכולל.

 .3.2.2.10ללא חריג פגיעה מפעולות טרור.
 .3.2.2.11התוכנית תכלול שחרור לקופות לא משלמות ומשלמות לקצבה גם
בחברות ,קרנות וקופות גמל אצל יצרנים אחרים
. .3.2.2.12עלות התוכנית תהיה קבועה למשך כלל תקופת ההסכם ותבחן שוב
רק לאחר תקופה זאת .במידה ולא יחולו שינויים אקטוארים
בהרכב עובדי החברה ,לא ישתנה המחיר גם לתקופת חידוש נוספת .
 .3.2.2.13התוכנית תבוצע בפוליסות אישיות על שם העובד בבעלות החברה.
 .3.2.2.14במקרה עזיבת עבודה תשמר לעובד הזכות להמשך התוכנית על כלל
הרכיבים הנקובים כאן באופן עצמאי ובהנחה של  25%למשך 3
שנים .
 .3.2.2.15תכניות הביטוח הקיימות כיום לסוגיהם ישופרו כך שתוספות
מקצועיות ורפואיות באם ישנם עד  100%תוספת לא יילקחו
בחישוב התעריפי וימחקו באם קיימות כיום .בתוספת גבוהה יותר
באם נדרש יופחת חלק זה מכל תוספת שתידרש ו/או נדרשה בעבר
על ידי חברת הביטוח.
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 .3.2.2.16עלות הכיסוי לביטוח אובדן כושר עבודה ותנאיו תוצג על ידי הספק
בטופס "נתונים לבקשה לקבלת הצעות לבחירת מערך פנסיוני"
המצורף בזאת )נספח מס . ( 6
.3.2.3

עובדים חדשים :
.3.2.3.1

כיסוי זמני -עובד חדש בלבד טרם עריכת ההסדר הפנסיוני המלא
יבוטח בכיסוי זמני למקרה פטירה על סך  40משכורות לרווק 60,
משכורות לנשוי ותוספת של  20משכורות לכל ילד )ילד יחשב עד גיל
 (24ועד לתקרת כיסוי מקסימאלית של  ,₪ 1,000,000לאובדן כושר
העבודה עד  75%משכר ולא יותר  ₪ 20,000פיצוי חודשי למשך 3
חודשים מתחילת עבודתו וזאת ללא תשלום מצד המעביד ו/או
העובד.

.3.2.3.2

תוספות מקצועיות ורפואיות באם ישנם ולעתיד עד  100%תוספת
לא יילקחו בחישוב התעריפי וימחקו .בתוספת גבוהה יותר באם
תידרש יופחת חלק זה מכל תוספת שתידרש ו/או נדרשה בעבר על
ידי חברת הביטוח.

.3.2.3.3

לעובדים חדשים וקיימים תתאפשר הגדלת סכומי הביטוח בכיסוי
עם גידול בשכר ועד  25%מהגידול הנ"ל ללא הוכחת מצב בריאות.

.3.2.3.4

העובדים יצורפו לתוכנית הביטוח בכפוף למילוי הצהרת בריאות
מקוצרת.
דוגמה ל "הצהרת הבריאות מקוצרת " תואמת לכלל החברות
והמחייבת את הספק ,מצורפת להסכם זה ,כנספח י"ד.

 .4דרישות לביטוח בקרן פנסיה חדשה מקיפה למנהל הסדר מקבל עמלה
החזר דמי ניהול – מנהל ההסדר יפעל בכפוף להסדרים הקיימים ו/או אלו שיחתמו עם
החברות המנהלות בנוגע להחזרי דמי הניהול.
 .5דרישות לביטוח בקרן פנסיה כללית מקיפה למנהל הסדר מקבל עמלה .
.5.1

סך דמי ניהול מצבירה בקרן פנסיה כללית מקיפה לא יעלו בכל תקופת ההסכם על 0.6%
מצבירה.

.5.2

מודגש כי לאורך כלל תקופת ההתקשרות לא יגבה דמי ניהול מפרמיה ככל שיקבע
בהסדר רגולטורי כי לחברה המנהלת יש אישור לגבות אותם .

.5.3

מודגש כי דמי הניהול בקרנות הפנסיה יהיו זהים ואחידים בכלל קרנות הפנסיה
הכלליות המוצעות על ידי הספק.

 .6הטבות נוספות מומלצות לעובדי נ.ת.ע על ידי מנהל ההסדר מקבל עמלה -בהתאם להצעת
הספק המצורפת להסכם זה.
מנהל ההסדר יפעל למתן הטבות פנסיוניות משלימה לעובדי נ.ת.ע בין השאר:
.6.1

ביטוח ריסק נוסף למקרה פטירה בהנחה מתעריף מקובל.

.6.2

ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות בהנחה מתעריף מקובל.

.6.3

המשך כיסוי ללא תשלום של תוכניות למקרה פטירה וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה
במקרה של עזיבת עבודה לתקופה של עד  90יום) .במקרה קבלת בעלות ותחילת תשלום
על ידי מעביד חדש טרם מלאו  90יום יפסק הכיסוי(.

.6.4

תשלום מחצית מסכום הביטוח במקרה גילוי מחלה סופנית.

.6.5

נכות מתאונה ומוות מתאונה בתעריף מוזל .

.6.6

הטבות ביטוחיות נוספות על פי בחירת מנהל ההסדר .
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

נספח ג'  -רשימת אנשי המפתח
שם

הכשרה/תואר/ותק

תפקיד בפרויקט

הערות

1
2
3
4
5
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

נספח ד'  -הנחיות מחשוב
.1

הספק יפעיל אך ורק תוכנות עם רישיונות ויחזיק רישיונות תקפים לתוכנות הנ"ל.

.2

הספק יפעיל תוכנות בגרסאות התואמות לתוכנות המקבילות בנ.ת.ע.

.3

כאשר ישים ,הספק ישתמש להכנת לו"ז בתוכנת  MS-PROJECTאו בתוכנה תואמת לה ,בגרסת
 2007ומעלה.

.4

הספק יכין דוחות ומסמכים דומים בתוכנות  Officeבגרסת  2007ומעלה בלבד.

.5

הספק יגיש דוחות ומסמכים הן בתוכנות העריכה שלהן והן בקבצים בפורמט  ,PDFככל שיידרש.
מובהר כי כאשר דוח כולל קבצים אחדים או תוצרים של יישומי תוכנה שונים ,הם יומרו לפורמט
 ,PDFישירות מתוך הפלטים האלקטרוניים של היישומים ולא על-ידי סריקת תדפיסים ,ויאוחדו
לקובץ יחיד ,כל זאת באחריות הספק.

.6

הספק יבצע גיבוי נתונים לפחות אחת לשבוע.

.7

הספק יפעיל תוכנת  Antivirusהמתעדכנת אוטומטית ,באופן שוטף.

.8

הספק לא יעשה שימוש ,לרבות לצורך ביצוע גיבויים ו/או שמירה ואיחסון מסמכים ,בתוכנות "ענן"
ו/או תוכנות המוצעות ברשת האינטרנט והניתנות ללא תשלום.

.9

על הספק לוודא כי התוכנות המופעלות על ידו לצורך ביצוע השירותים נשוא החוזה מאובטחות
בגרסאות העדכניות כגון "חומת אש" מעודכנת ,אנטי וירוס מעודכן וכו'.

 .10על הספק לוודא כי כל מדיה מכל סוג שהוא השייך לנ.ת.ע והמועבר לצורך ביצוע השירותים יעבור
סריקת וירוסים בטרם ישלח.
 .11על הספק להשתמש בשרת ) FTPשרת העברת קבצים( בלבד ,המסופק ע"י נ.ת.ע לצורך העברת קבצים
בצורה מאובטחת .מבלי לגרוע מהאמור ,ניתן לשלוח קבצים במייל מאובטח כאמור בסעיף  4לעיל.
 .12על הספק לוודא ולהבטיח כי גם עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או יועצי משנה מחוייבים לפעול על פי
הוראות נספח זה.
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

נספח ה'  -הנחיות הבטחת איכות
.1
.2

הספק יפעיל תהליכים להבטחת האיכות ולבקרתה ,באופן שיבטיח את איכות התוצרים.
כאשר ישים ,הספק יקיים תהליכים מובנים ,בין השאר ,לגבי:
)א( ביקורת חישובים,
)ב( מעקב מטלות ובקרתן,
)ג( בקרת הוראות שינוי לתוצרי התכנון ,כגון תוכניות ודו"חות,
)ד( בקרת תצורה של תוצרים כגון תוכניות ,דו"חות ,מצגות ,תקליטורים,
)ה( ביקורת ,אישור והגשה של תוצרים,
)ו(

טיפול בקובצי מחשב )כולל עמידה בדרישות תיב"מ נ.ת.ע ,.אבטחת
מידע ,מניעת וירוסים וגיבוי(,

.3

הספק יתאם עם נ.ת.ע את פרטי התהליכים ,באופן שיתאימו לנוהלי נ.ת.ע ולהנחיותיה ,כפי
שיתעדכנו ויימסרו לו מעת לעת .כמו כן יותאמו התהליכים לסוג העבודה ,להיקפה ולתוצריה.

.4

לפי דרישת נ.ת.ע ,יערוך הספק מבדקי איכות ייחודיים לעבודות נ.ת.ע ,לפי תוכנית ,לוח-
זמנים ורשימות-תיוג כפי שיידרשו על-ידי נ.ת.ע .בהתאם לממצאי המבדקים ,יבצע הספק
פעולות תיקון ומניעה דרושות.

.5

מילוי דרישות הבטחת איכות המתוארות לעיל לא יפטור את הספק מאחריותו המוחלטת
לתוכן עבודתו ולטיבה.
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

נספח ו'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ _________________________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב ,כדלקמן:
.1

.2

.3

אני )להלן" :המתקשר"( התקשרתי  /מעוניין להתקשר עם נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים
להסעת המונים בע"מ )להלן" :נ.ת.ע"( ,בעסקה למכירת נכס או למתן שירות;
אני משמש כ) ________________ -תיאור תפקיד( ב) _____________________ -שם
חברה מלא( )להלן" :המתקשר"( ,אשר התקשר/מעוניין להתקשר עם נ.ת.ע ,בעסקה למכירת נכס או
למתן שירות .הוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המתקשר ובשמו.
המתקשר ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על-ידו ,ואם המתקשר הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה
בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
המתקשר ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המתקשר ,וכן
מי שאחראי מטעם המתקשר על תשלום שכר עבודה ,ואם המתקשר הוא חבר בני אדם שנשלט
שליטה מהותית )החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה(  -גם חבר בני
אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )"החזקה"" ,שליטה" ו" -אמצעי
שליטה" – כמשמעם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ,(1981-לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-ו/או לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א) 1991-לענין סעיף זה
"הרשעה" – הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום  ,(31.10.2002ואם הורשע ביותר
משתי עבירות כאמור – במועד ההתקשרות עם נ.ת.ע חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _________________________
שכתובתי _____________________________________ ,מאשר בזה כי ביום _______________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות
מספר __________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
_________________
עורך הדין
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

נספח ז' – הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך לגורמים מתווכים במסגרת
התקשרויות נ.ת.ע
בנוסף לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-הספק )להלן" :נותן
השירותים"( ומי מטעמו ,מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
א.

ב.

ג.
ד.

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף או כל דבר בעל ערך,
במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה
עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן" :נ.ת.ע"( או של נושא משרה בנ.ת.ע ו/או עובד נ.ת.ע ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא משרה בנ.ת.ע ו/או עובד נ.ת.ע ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר ,על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל
הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין או בעקיפין ,עם נושא משרה בנ.ת.ע ו/או עובד נ.ת.ע ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר ,במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.
כי לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל במסגרת הליכי התקשרות של נ.ת.ע ו/או כל
הסכם או הזמנה הנובעים מהם.

התעורר חשד סביר כי נותן השירותים או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור לעיל ,נ.ת.ע שומרת לעצמה את
הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה
כאמור )בסעיף זה" :הליך ההתקשרות"( ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות
ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם או ההזמנה
הנובעים מהליך ההתקשרות.
נותן השירותים מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני משנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי מטעמו,
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של נ.ת.ע ו/או הסכם או הזמנה הנובעים ממנו.
ולראיה באנו על החתום:
________________________
נותן השירותים

אישור חתימה
אני הח"מ ,__________________________ ,עו"ד/רו"ח ,מ __________________________
מאשר בזאת כי חתימת ה"ה _____________________________ לעיל מחייבת את נותן השירותים
לכל דבר ועניין.
_______________
תאריך
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

נספח ח'  -התמורה
 .1בתמורה לאספקת השירותים ולמילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה ,תשלם נ.ת.ע
לספק הכספית בהתאם למפורט להלן:
 .2עבור שירותי "מנהל הסדר פנסיוני סולק" כמפורט בתכולת העבודה ,התמורה הכוללת תהיה
) ____________%במילים ______________:אחוז( ,בתוספת מע"מ ,מתוך סך הפרמיה
הכוללת החודשית שתועבר ליצרנים השונים על ידי מנהל ההסדר הפנסיוני הסולק )להלן " :
דמי סליקה פנסיונים" (.
 .3בתמורה לאספקת השירותים ולמילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה ,לא תשלם נ.ת.ע
בעבור מנהל הסדרים פנסיוני מקבל עמלה כהגדרתו בסעיף  1.3.2למסמכי המכרז כל תשלום
בכסף או שווי כסף.
 .4מנהל הסדר סולק לא יהיה רשאי לקבל כל עמלה ו/או הטבה ו/או תגמול בכסף או שווה כסף
מכל צורה מהיצרנים או כל גורם אחר בעבור המוצרים הפנסיונים אותם הוא סולק לכל
תקופת ההסכם לנ.ת.ע תעמוד הזכות לבצע כל הליך בדיקה בנושא לפי שיקול דעתה.
 .5התמורה כוללת את כל ההוצאות הנלוות של הספק ,לרבות הוצאות משרדיות כגון בגין
צילומים ,טלפונים ,פקסים ,שליחויות ,נסיעות ,חניות ,מוניות וכד' ,והספק לא יהיה זכאי
לכל תמורה נוספת ו/או החזר הוצאות מעבר למה שנקבע במפורש בהסכם זה על נספחיו.
 .6האמור בנספח זה כפוף להוראות סעיף  6להסכם )סעיף התמורה(.
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נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

נספח ט'  -התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות

לכבוד
נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
רחוב מנחם בגין 132
תל אביב
ג.א.נ,.
הנדון  :התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות
.1

אני

הח"מ,

ת"ז

הנושא

מס'

עובד

______________,

של ____________________________________ )להלן "החברה"( הנותנת שירותים לנ.ת.ע -
נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן " :נ.ת.ע"( מתחייב בזאת ,בתוקף התפקיד
שאני ממלא בחברה במסגרת מתן השירותים לנ.ת.ע ,ולאור מעורבותי בענייני החברה ונ.ת.ע,
לשמור על סודיות מוחלטת של כל מידע הקשור לנ.ת.ע ובכלל זה כל נתון ,סקר ,מסמך ,מדיניות,
מידע מכל סוג ,תנאים ופרטים מסחריים ומקצועיים הנוגעים לפעילות נ.ת.ע ,ושהגיעו לידי מנ.ת.ע
ו/או מאחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם נ.ת.ע ,תוכנות ויישומי מחשב שפותחו עבור נ.ת.ע
וכיוצ"ב ולא לעשות בהם שימוש כלשהו גם לאחר סיום עבודתי עבור נ.ת.ע ו/או עבודתי בחברה.
.2

אני מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי ,תוך כדי עבודתי כאמור ו/או כתוצר
של עבודתי ,לכל גורם ,לרבות גורמים הקשורים לנ.ת.ע ,ואף לא להפיצם לספקים אחרים של נ.ת.ע,
אלא באמצעות נ.ת.ע או על פי הנחיותיה.

.3

אני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי החברה ו/או נ.ת.ע מסמכים ו/או חומר אחר השייך לנ.ת.ע,
ועם סיום עבודתי עבור נ.ת.ע ו/או בחברה להשיב לנ.ת.ע כל מסמך ו/או חומר הנמצא ברשותי ו/או
בשליטתי ,ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של נ.ת.ע.

.4

ההתחייבויות המפורטות לעיל לא יחולו בכל אחד מהמקרים הבאים:

.5

4.1

המידע היה ידוע לחברה לפני קבלתו מנ.ת.ע על פי הסכם זה ו/או הסכם אחר שבין החברה
לבין נ.ת.ע ,מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו.

4.2

המידע הגיע לחברה מגורם שלישי שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין החברה
לבין נ.ת.ע על ידי החברה והחברה אינה כפופה להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם
שלישי.

4.3

המידע נמצא בידיעת הציבור ,שלא עקב הפרת הסכם זה או הסכם אחר שבין נ.ת.ע לחברה על
ידי החברה.
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נספח י'  -כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים
לכבוד
נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
רחוב מנחם בגין 132
תל אביב
ג.א.נ,.
הנדון :הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ___________________________ ,הנושא ת"ז מס' ______________ ,עובד/מומחה
חיצוני של ____________________________________ )להלן "הספק"( הנותן שירותים לנ.ת.ע -
נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן" :נ.ת.ע"( לפי הסכם שנחתם ביניהם )להלן" :הסכם
היביצוע"( ,מצהיר בזאת כדלקמן:
.1

במועד חתימת ההסכם לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת
שלי לבין התחייבויות הספק על פי ההסכם.

.2

אני אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד הספק על פי ההסכם לבין מילוי
תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הספק ,במישרין ו/או בעקיפין ,ואני מתחייב בזאת להודיע לספק
ולנ.ת.ע על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי כעובד הספק על פי ההסכם לבין פעילות
אחרת שלי ,ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות נ.ת.ע למניעת ניגוד עניינים כאמור.

.3

אני מצהיר בזאת כי הובהר לי וכי ידוע לי ,כי לא אהיה רשאי להשתתף ,במישרין ו/או בעקיפין,
בעצמי ו/או כשותף ו/או כספק או בכל דרך אחרת ,עם כל גוף אשר ישתתף ו/או יתמודד בקשר עם
מכרזים עתידיים לתכנון ,ביצוע והפעלה של הפרויקט ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ככל שייערכו
)להלן" :המכרזים"( אלא בתנאי שאגיש בקשה מתאימה ויתקבל ,בגינה ,אישור מראש וכתוב מנ.ת.ע
שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.4

הוראות הצהרה זו יחולו ,בהתאמה ,גם על התקשרות בין הספק ובין מתמודדים במכרזים,
כהגדרתם בסעיף  3לעיל ,שאינה בקשר עם המכרזים ,לרבות על הגופים המרכיבים את אותם
המתמודדים ,וזאת כל עוד גופים כאמור מצויים בהליך של התמודדות ,וכן יחולו לגבי כל גוף ו/או
חברה שתיבחר ו/או ייבחרו בסופם ,וזאת כל עוד קיימות התקשרויות בין נ.ת.ע .לבין אותו גוף או
דרישות בקשר להתקשרויות כאמור.

.5

אני מתחייב בזאת לא לספק לכל צד שלישי ,לרבות לספקים אחרים של נ.ת.ע או למישהו מטעמם,
כל שירות או מידע בקשר לשירותים ו/או בקשר לפרויקט ו/או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה
אחרת הנוגעת במישרין או בעקיפין לשירותים  ,בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין
שלא בתמורה ,פרט לשירותים מטעם נ.ת.ע ,אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של נ.ת.ע מראש
ובכתב.

.6

ידוע לי כי הוראות סעיף  3יעמדו בתוקפן גם לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם זה .הוראות סעיף 4
ככל שהן קשורות למתן הביצוע בקשר לשירותי הביצוע ו/או לפרויקט יעמדו בתוקפן גם לאחר סיום
ההתקשרות לפי הסכם הביצוע ללא הגבלה ואילו הוראות סעיף  4ביחס למתן הביצוע בכל נושא
אחר והוראות סעיף  5יעמדו בתוקפן שלש שנים ) (3לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם הביצוע

.7
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נספח י"ג  -תנאים מוצעים
מחיר

הפרמטר
דמי ניהול פנסיה מצבירה
דמי ניהול פנסיה מפרמיה
דמי ניהול ביטוח מפרמיה
דמי ניהול ביטוח מצבירה
עלות ביטוח אובדן כשר עבודה
הטבות ביטוחיות נוספות
דמי ניהול בקופת גמל
דמי ניהול בקרן השתלמות
סה"כ

בחלק הגמל וההשתלמות יציג בכתב מנהל ההסדר רשימת קופות ,תוך ציון דמי הניהול
המוצעים לעובדי נ.ת.ע מצבירה בלבד ללא דמי ניהול מפרמיה בכל קופה.
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נספח י"ד  -עקרונות  -הצהרת בריאות ביטוח אובדן כשר עבודה
 .1לא נקבע לי על ידי משרד הבטחון ,הביטוח הלאומי או גורם אחר נכות בשיעור של  35%ויותר
וכן לא הוגשה מטעמי בקשה אשר הדיון בה טרם הסתיים לקביעת נכות כאמור.
 .2לא אושפזתי בבית חולים כתוצאה ממחלה או תאונה במשך  3השנים האחרונות.
 .3האם הנך סובל או סבלת בעבר מאחת המחלות הבאות :
כן  /לא
א .מחלות לב וכלי דם,יתר לחץ דם
כן  /לא
ב .סכרת במשך  5השנים האחרונות
כן  /לא
ג .מחלות דרכי הנשימה
כן  /לא
ד .סרטן או מחלות ממאירות
כן  /לא
ה .מחלות מעיים,כבד
 .4איני נשא או חולה במחלת האיידס )תסמונת כשל חיסוני (.
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