מכרז פומבי לניהול תיקי ההשקעות של חברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע"מ ("( )INGL/TENDER/2014/21המכרז")
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה") ,חברה בבעלות ממשלתית מלאה ,מפרסמת בזאת מכרז
פומבי לניהול תיקי ההשקעות של החברה .תקופת ההתקשרות תהא למשך שנה ,כאשר לחברה תהיינה
נתונות עד שתי אופציות להארכת תקופת ההתקשרות במשך של עד שנה נוספת בכל פעם ,כמפורט
במסמכי המכרז.
מציעים העומדים בתנאי הסף שלהלן מוזמנים להגיש הצעה למכרז .להלן תנאי הסף אשר צריכים
להתקיים במציע נכון למועד הגשת ההצעה:
תנאי הסף
• המציע הינו חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף
ומנהל ספרי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה ומע"מ ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד
השומה.
• המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו – .1976
• מציע שעל לקוחותיו נמנים לפחות  3גופים ציבוריים ("גוף ציבורי"  -משרדי הממשלה ומוסדות מדינה
אחרים ,רשויות מקומיות וגופים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על-פי דין) ,עבורם מנהל המציע
תיקי השקעות במהלך שנתיים רצופות לפחות בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעתו ,וששווים
המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבור לקוחות אלו עולה על  ₪ 120,000,000נכון למועד
הגשת הצעתו.
• מציע ששווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו ומגובים בהסכמי ניהול כנדרש בדין נכון ליום הגשת
ההצעות ,עולה על  1.2מיליארד .₪
• למציע רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות ע"פ חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה"( 1995-חוק ההשקעות").
• המציע יקצה רפרנט בכיר מטעמו לצורך שירותי הניהול ,אשר הינו בעל רישיון ניהול תיקים כהגדרתו בחוק
ההשקעות ,ואשר הינו בעל וותק של לפחות  10שנות ניסיון בניהול תיקים פעיל.
• המציע יקצה צוות ניהול מקצועי המונה  2אנשי צוות ,שניהם בעלי רישיון ניהול תיקים כהגדרתו בחוק
ההשקעות ובעלי וותק של לפחות  3שנות ניסיון בניהול תיקים פעיל.
• המציע וכן בעלי השליטה בו וכן מנהליו הרשומים לא הורשעו בעבירה מסווג עוון או פשע בשבע השנים
האחרונות.
• מציע אשר מקיים מנגנוני בקרה ופיקוח על ניהול תיקי ההשקעות.
• המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז בסך  500ש"ח.
מידע כללי
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה www.ingl.co.il :בלשונית "מכרזים ופרסומים".
תנאי להגשת הצעה הינו רכישת מסמכי המכרז ותשלום עבור השתתפות במכרז בסך של ( ₪ 500כולל
מע"מ) (התשלום יתבצע במזומן/המחאה/העברה בנקאית) .רכישת מסמכי המכרז והעברת התשלום
עבור ההשתתפות במכרז יתבצעו אצל גב' אורית מזרחי במגדל עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים,
תל אביב ,החל מיום  10.11.2014בשעה  9:00ועד ליום  17.11.2014בשעה  ,16:00וזאת בכפוף
לתיאום מראש בטלפון.03-6270447 :
על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית אצל גב' מזרחי בכתובת דלעיל ,החל מיום 25.11.2014
בין השעות  16:00 - 09:00ולא יאוחר מיום  27.11.2014בשעה ( 16:00בערבי וימי חג ,חול המועד,
שישי ושבת לא תתאפשר הגשת הצעות).
לקבלת הבהרות יש לפנות באמצעות דוא"ל אל מר קובי ברכה ,bracha@ingl.co.il :לא יאוחר מיום
 .20.11.2014תשובות החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או את ההצעה השנייה הטובה ביותר או כל
הצעה שהיא ,ושומרת על זכותה להתנות את ההתקשרות עם הזוכה בהוזלת המחירים שננקבו בהצעתו
ולנהל עמו משא ומתן ,לקבוע כי ההתקשרות ,כולה או חלקה ,תבוצע על ידי מציע אחר שהצעתו הינה
השנייה ו/או השלישית הטובה ביותר לאחר ההצעה הטובה ביותר ו/או לאחר ההצעה השנייה הטובה ביותר,
להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות או לשנות את ההליך ו/או לבטלו ,לנהל משא ומתן עם
מציעים ,לקבוע אמות מידה מפורטות יותר להערכת ההצעות או אמות מידה נוספות (לרבות בקשר עם
איכות ההצעות) או אמות מידה המשנות או המחליפות את אמות המידה הקבועות במכרז ,והכל בהתאם
למפורט במסמכי המכרז .מודעה זו מנוסחת באופן כללי בלבד .האמור במסמכי המכרז גובר על האמור
במודעה זו ורק לו תוקף מחייב ,וכל התנאים וההסתייגויות הכלולות במסמכי המכרז יחולו גם על מודעה זו.

