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 2022דצמבר  21                                                                                    רביעי כ"ז כסלו תשפ"ג יום
 
 

 אקטואריייעוץ לשירותי  2022(2015ריכוז שאלות / הבהרות לגבי מכרז מס' מ)
 

מס' 
 סידורי

(1) 

נספח  /פרק 
 במכרז

(2) 

מס' הסעיף 
הרלוונטי 

 במסמכי המכרז
(3) 

 פירוט השאלה
(4) 

 תשובה
(5) 

שאלה  1
 לא קיים כללית

ניתן לעבוד מהבית ולהתחבר למחשבי האם 
הביטוח הלאומי )כמובן מאובטח מלא, כמו 

 שקיים בחברות הביטוח(?

מדיניות הביטוח הלאומי לא מאפשרת לגורמים 
 חיצוניים להתחבר לרשת הפנימית.

 
הזוכה לעבוד על  משרדיחד עם זאת, יוכלו עובדי ה

מחשבים שמחוברים לרשת הפנימית מכל סניפי 
הביטוח הלאומי ובלבד שתוקם להם הרשאה 

מתאימה בהתאם לצורך המדויק שלהם בגישה 
לקבצים, ושתהיה עמדה פנויה במקום בו יבקשו 
לעבוד. העבודה בסניף תתואם עם מנהל הסניף, 

באישורו ובשעות הפעילות שיקצה לצורך העניין. 
 משרדנוכל להבטיח שיתאימו לצרכי עובדי הלא 

 הזוכה.
 

 4.2 ג' 2
האקטוארים  3כיצד מחולקות המשימות בין 

לפי  הפרויקטיםשנבחרו? האם אוכל לבקש את 
 סדרי עדיפויות?

 
חלוקת העבודות בין הזוכים תתבצע בהתאם 

 במסמכי המכרז.  4.2למפורט בסעיף 
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מס' 
 סידורי

(1) 

נספח  /פרק 
 במכרז

(2) 

מס' הסעיף 
הרלוונטי 

 במסמכי המכרז
(3) 

 פירוט השאלה
(4) 

 תשובה
(5) 

 נספחים 3
 נספחים כמו:

(, 4ב)(, 2(, ב)1ב)
 ( וכדו'6ב)

לכל מכרז שיוצא משירות המדינה, ישנם הרבה 
נספחים שצריכים להיות חתומים ע"י עו"ד 

ואפילו רו"ח. כל נספח כזה עולה כסף למגיש 
ההצעה. אבקש לנסח מסמך כללי שייחתם ע"י 
עו"ד ויהיה תקף לכל המכרזים ולכל הנספחים 

במכרז הזה ובמכרזים עתידיים שיפורסמו. כנ"ל 
 בי רו"ח.לג

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 (6נספח ב) נספחים 4

 
מדוע צריך גם חתימה של רו"ח )עסק בשליטת 

 ((? מדוע יש אפליה כזו לנשים?6אישה נספח ב)
 

הדרישה לאישור רו"ח כי בעסק מסוים אישה 
ב לחוק חובת 2מחזיקה בשליטה קבועה בסעיף 

 .1992-המכרזים התשנ"ב

שאלה  5
במסמכי המכרז שבאתר המכרזים, יש חתימות  לא קיים כללית

 בעמודים של ההסכם. האם זה תקין? 

 
כן תקין. החתימות מהוות אישורים של נציגי אגף 
 החשבות והלשכה המשפטית לגבי תקינות המכרז.

 

שאלה  6
 לא קיים כללית

 
האם ניתן לקבל מסמך בוורד ולהקליד בפנים את 

 המידע במקום להדפיס ולסרוק?
 

ואת  PDFלא מקובל. קובץ המכרז הינו קובץ 
 ההצעה יש להעביר כמפורט במסמכי המכרז.

הסכם  7
 )ביטוח( 9 ההתקשרות

יש בעיה מהותית בהשגת ביטוח  –לגבי ביטוח 
אחריות מקצועית לאקטוארים. אף חברת ביטוח 

אינה מוכנה לבטח. ניסיתי כמה שנים להשיג 
ה, ואם ביטוח ליועצים אבל אף חברה לא מסכימ

כן, אז ישנן החרגות על חישובי התחייבויות 
 ומאזנים כך שזה לא מכסה כלום.

 .אין שינוי במסמכי המכרז
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8 
 –נספח א' 
מפרט 

 השירותים
2.1.2 

 42בסעיף זה ישנה התייחסות לתקן דיווח מס' 
של המוסד הבינלאומי לתקני חשבונאות למגזר 

  נודה להבהרתכם האם הכוונה לתקן –הציבורי 
IPSAS 42 : Social Benefits.  

 כן

9 
 –נספח א' 
מפרט 

 השירותים
נשמח להבהרה באילו משימות נוספות ובאילו  2.1.11

 ?תחומים

עד  2.1.1רוב המשימות מפורטות כבר בסעיפים 
, ככל שתהיינה משימות נוספות שלא 2.1.10

ן תהיינה בתחומי עבודה כלולות בסעיפים הנ"ל ה
 המופיעים בסעיפים הנ"ל. דומים לאלואקטוארית 

 כללי כללי 10
מהו היקף השעות הנדרש לעבודה, האם לא 

קיימת מגבלה להיקף השעות המינימלי 
 ?והמקסימלי הנדרש בכל שנה

 
הביטוח הלאומי יהא רשאי לקבוע את היקף 

השעות הנדרשות לגבי כל פרויקט שיועבר לכל 
אחד מהזוכים המכרז, והכל בהתאם לשיקול דעתו 

 במסמכי המכרז(. 4. )ראו סעיף הבלעדי

11 
 –נספח א' 
מפרט 

 השירותים
2 

נשמח לדעת מהם לוחות הזמנים לשירותים 
הנדרשים, ובכלל זה מועדי התחלת וסיום 

העבודה, פירוט חודשים ספציפיים בהם יתרכז 
 :ביצוע העבודה ובעיקר בהתייחס ל

חישוב ההתחייבות לדוחות כספיים,  .א
 .שנתיכולל דוח אקטוארי 

סיוע בהכנת דוח אקטוארי מלא )סעיף  .ב
 ב בחוק הביטוח הלאומי(.24

ביקורת בלתי תלויה של הדוח  .ג
  2.5האקטוארי המלא בהתאם לסעיף 

 ISAP2בתקן האקטוארי הבנילאומי 
בתקן האקטוארי  2.12ולסעיף 

 .ISAP1הבינלאומי  

לוחות הזמנים יקבעו לפי סדרי העדיפות בלשכת 
לכמות היועצים האקטוארים האקטואר ובהתאם 

 שיזכו במכרז.
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 ביטוח (5נספח י') 12

המציע הינו משרד החבר ברשת גלובלית וככזה 
מחויב בביטוח אחריות מקצועית מחברה זרה. 

לאור זאת, נודה לאישורכם כי יתקבל ביטוח 
אחריות מקצועית מחברה זרה כל עוד הוא כולל 

 .את כלל עיקרי הביטוח המבוקשים

 שינוי במסמכי המכרז.אין 
 

 

13 
 -נספח א' 
מפרט 

 השירותים
2 

 
מחשש לניגוד עניינים, נבקש את אישורכם כי 

מציע זוכה יוכל לספק חלק מהשירותים 
המפורטים במפרט )את היתר יתנו שני הזוכים 

 .הנוספים(

באחריות  ,ניתן להתחייב על חלוקת השירותים לא
 המשרד לוודא שאינו עומד בניגוד עניינים.

14 
 -נספח א' 
מפרט 

 השירותים
  :ייעוץ אקטוארי בנושאים חשבונאיים 2.1.2

 ?האם רואה חשבון יכול לבצע את השירות

רק יועצים העונים על התנאים המפורטים בסעיף 
למכרז יכולים לבצע את השירותים נשוא  24.1.1

  המכרז.

15 
 -נספח א' 
מפרט 

 השירותים
2.1.5 

  :ביקורת עצמאית של דוח אקטוארי מלא
האם הביקורת מבוססת על תזרימים וניירות 

עבודה שהתקבלו בביטוח לאומי? או מבוססת על 
 חישוב בלתי תלוי/מקביל?

 
מפרט  -)נספח א'  2.1.5כפי שנכתב בסעיף 

השירותים(, הביקורת העצמאית והבלתי תלויה 
בתקן האקטוארי  2.5תתבצע בהתאם לסעיף 

בתקן  2.12, ולסעיף  ISAP 2 הבינלאומי
 .ISAP 1 האקטוארי הבינלאומי

 
יבחר לביצוע הביקורת ילמד ויבחן את יהמציע ש

האפשרויות השונות לביצוע הביקורת ויכין הצעה 
לתוכנית עבודה לאופן ביצוע הביקורת. עבודת 
הביקורת תתבצע רק לאחר שהביטוח הלאומי 

 עה לתוכנית העבודה ויאשרה.יבחן את ההצ
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16 
 -נספח א' 
מפרט 

 השירותים
2.1.7 

  :ליווי ואפיון מערכת מוסדית
האם מנתח מערכות מידע יכול לבצע את 

 השירות?
 

רק יועצים העונים על התנאים המפורטים בסעיף 
ים נשוא לבצע את השירות יםיכוללמכרז  24.1.1

 המכרז.

 2.7 הסכם 17

להסכם כדלקמן: " הספק  2.7נבקש להוסיף ס' 
יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ע"י מתן 

יום מראש ובכתב למזמין/עורך  30הודעה של 
 :המכרז במקרים הבאים

 הספק יימצא במצב של ניגוד עניינים; .1
מקום בו הדין או הוראה מקצועית  .2

כלשהי אוסרים על הספק להמשיך את 
 מתן השירות;

אי תשלום שכר טרחה על ידי  .3
 המזמין/עורך המכרז, במלואו ובמועדו".

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 4.7 הסכם 18

המזמין/עורך המכרז " :נבקש לציין בסיפא כי
הינו הבעלים הבלעדי במידע. למעט חומרים 

שהינם פיתוח עצמי של הספק וכן למעט חומר / 
ניירות עבודה הנדרשים לגיבוי העבודה שבוצעה 

לשמירת ניירות על פי הכללים המקובלים 
 ."עבודה

 .אין שינוי במסמכי המכרז
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 4.11 הסכם 19

נבקש כי סעיף זה יכלול הגבלה של הפצת תוצרי 
העבודה של הספק לצד ג' שאינו המזמין/עורך 

המכרז ובהתאם לאמור יתווספו המשפטים 
הבאים: "לא תהיה לספק כל אחריות כלפי מקבל 

כן, התוצרים שאינו המזמין/עורך המכרז. כמו 
חל איסור על כל גורם שאינו המזמין/עורך 

להפיץ ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם של  המכרז
התוצרים שהוכנו על ידי הספק, ללא אישור 
 ".מפורש בכתב מהמזין/עורך המכרז ומהספק

 

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 8.3 הסכם 20
 

נבקש כי אחריותו של הספק תוגבל לנזקים 
  .על ידוישירים בלבד אשר נגרמו 

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 8.4 הסכם 21

נבקש כי סכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיה זכאי 
המזמין/עורך המכרז לא יעלה על גובה של פי 

שניים מגובה שכר הטרחה ששולם בפועל לספק 
עבור השירותים נשוא הסכם ההתקשרות. הגבלת 

סכום האחריות לא תחול ביחס לנזקים ישירים 
עקב הונאה או פעולה בזדון של הספק או  שנגרמו

 ."מי מטעמו
 

על כן נבקש להוסיף את המשפט הבא: "סכום 
האחריות והשיפוי שייווצר לספק בהסכם זה יהיו 

מוגבלים, בכל מקרה, בסכום שלא יעלה על 
חודשים  12פעמיים מערך התמורה עבור 

 האחרונים בגין השירותים שניתנו בהסכם זה"

 .במסמכי המכרזאין שינוי 
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 12.1 הסכם 22
-נבקש כי ה"חתימה על הצהרת הסודיות תוגבל ל

 "חודשים מתום ההתקשרות 36
 

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 12.3 הסכם 23

 
נבקש לציין בסיפא כי הספק רשאי לפרסם כי 
הוא נותן או נתן את השירותים למזמין/עורך 

 .המכרז
 

 . אין שינוי במסמכי המכרז
לפרסם כי הוא נותן או נתן את הספק רשאי 

 .השירותים למזמין/עורך המכרז

 12.5 הסכם 24

נבקש להוסיף כי הוראות הסעיף לא יחולו על 
          :מידע  סודי ש

ידוע באופן עצמאי לספק בזמן קבלתו  12.5.7
   ;שלא על ידי פעולה בלתי חוקית של הספק

נחשף על ידי נותן הספק לאחר קבלת  12.5.8
 ;מראש ובכתב מהמזמין/עורך המכרז אישור

 .אין שינוי במסמכי המכרז

 


