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מכרז מס' 03/2016 

מכרז פומבי לביטוח ימי – אחריות חוכרים 

 תוהצעיע הצל הנמזה

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ ("חה"פ") מזמינה בזאת הצעות לביטוח בהתאם למסמכי 
המכרז ובהתאם למפרט הבא כדלקמן: 

סוג: ביטוח ימי – אחריות חוכרים;   .1

הזיקה: אחריות משפטית של החוכרים;   .2

גבולות האחריות: בסיס: 500,000,000 דולר ארה"ב;   .3
רשות: 750,000,000 דולר ארה"ב; 

פרק הזמן: פרק זמן התחלתי בן שנה אחת החל מיום 21 בפברואר 2017 (כולל, לפי שעון   .4
ישראל), כאשר לחה"פ תינתן אופציה למשך שנה אחת נוספת בתנאים זהים. 

 ותפשתתלהם יידמם מקיאנת .5
כל הצעה על פי מכרז זה תוגש רק על ידי הגופים ובהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיפי 

המשנה א) ו- ב) להלן: 

חברות ביטוח ישראליות המחזיקות ברישיון ביטוח ישראלי המתייחס לסוג    (1 א) 
הביטוח המבוקש; 

ו/או 

נציג חתמי לויד'ס מורשה על פי הדין הישראלי;    (2

ו/או 

חברות ביטוח זרות או חתמי לויד'ס, בין במישרין בעצמם או בעקיפין באמצעות    (3
הנציגים המוסמכים שלהם בישראל, או באמצעות סוכן/ים בינלאומי/ים. 

חברות ביטוח ישראליות המשתתפות במכרז זה, יהיו בעלות הון עצמי שלא    (1 ב) 
יפחת מסך של 100,000,000 דולר ארה"ב או שווה ערך שלו בשקלים 

ישראליים חדשים, נכון ליום ה- 30.6.2016.  

חברות ביטוח זרות המשתתפות במכרז זה, בין במישרין ובין בעקיפין, כאמור    (2
Standard ) לפי המדרוג של סטנדרד אנד פור'ס A לעיל, ידורגו לפחות בדרגה
 ,(Moody's) לפי המדרוג של מודי'ס A 2 או בדרגה (Fitch) 'ופיטץ  ( & Poor’s

  .(A.M. Best) לפי המדרוג של א. מ. בסט  - A או בדרגה

סוכנים בינלאומיים יהיו בעלי ביטוח אחריות מקצועית בסכום שלא יפחת מ-    (3
10,000,000 דולר ארה"ב או שווה ערך לכך במטבע אחר, שיהיה בתוקף נכון 

לשנת 2017.  

מודגש בזה כי הצעה כלשהי שתוגש במכרז זה, בין במישרין ובין בעקיפין, תחשב להצעה 
מחייבת את חברת הביטוח או את חתמי לוידס ("המציעים") ואם תתקבל, המציעים יהפכו 

להיות המבטחים (להלן: "המבטח") אשר ינפיקו את פוליסת הביטוח שלהם לחה"פ. 
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 זרכהמ כימסמ תבלק .6
על מנת לקבל את מסמכי המכרז, המשתתפים נדרשים להוריד, למלא ולהגיש את טופס פרטי 

 .  www.ncsc.co.ilהמשתתף, המופיע באתר האינטרנט של חה"פ, בכתובת:

עותק קשיח של מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי חה"פ, בבית רובינשטיין (קומה 19), רח' 
לינקולן 20, תל אביב, ישראל, בימי ראשון עד חמישי בין השעות 8:30 עד- 16:30 (שעון 

ישראל) בתיאום מראש.  

לחילופין, מסמכי המכרז יישלחו בדוא"ל כנגד קבלת טופס פרטי המשתתף הנ"ל חתום 
וסרוק. יש לשלוח את טופס פרטי המשתתף לכתובת הדוא"ל הבאה: 

lo.ic.csnc@nsI.trhaC

 תועצשת ההגד העומ .7
המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 15:00 (שעון ישראל) ביום ה- 6 בפברואר 2017. 
חה"פ שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות, בכל 

מועד שהוא, לפני התאריך האמור לעיל.  

 תועצשת ההגה .8
הצעות על פי מכרז זה יש להגיש בשני עותקים (2) במעטפה חתומה ולהניחם בתיבת 
המכרזים בכתובת הבאה: החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ, בית רובינשטיין (קומה 

19), רחוב לינקולן 20, תל אביב, ישראל.   

פרסום זה נועד למטרות מידע כללי בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים בנוגע למכרז זה, הנם 
אלה המופיעים במסמכי המכרז.  

http://www.ncsc.co.il/
mailto:Chart.Ins@ncsc.co.il



Accessibility Report


		Filename: 

		Charterers-Liability-Insurance-2016-Hebrew-Advert.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


