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הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז 

להרחבת שעות ייעוץ טכני להליך רכש גוררת עבור נמל חדרה 

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ )להלן: "החברה"( מתכבדת בזאת להודיע כי וועדת 

המכרזים של החברה החליטה, בישיבתה מיום 13.12.18, להתקשר עם חברת "שמעון חי - 

הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ, בהתקשרות המשך לקבלת ייעוץ טכני להליך רכש גוררת עבור 

נמל חדרה, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הנוכחית ) עלות של 300 ₪ לשעת עבודה, עלות 

של 3,000 ₪ ליום עבודה בחו"ל(. 

פטור ממכרז פומבי בגין התקשרות המשך, לפי תקנה 3)4()ב()3( לתקנות חובת המכרזים, 

תשנ"ג. 

 הנ"לנה קהתי פז לרת מכובר מחוטפת בורשתקלהם יקומיהנ

1. הניסיון שנצבר במהלך פרויקט רכש/בניית הגוררות באשקלון - מסגרת שעות הייעוץ הטכני 

אשר אושרה עבור רכש הגוררת לנמל חדרה, התבססה על אומדן מסגרת השעות 

הראשונית שהוגדרה עבור פרויקט גוררות אשקלון )הערכה שהתבססה על פרויקט קודם 

של רכש גוררת עבור נמל חדרה(.  

בפועל, מספר שעות הייעוץ אשר נדרשו עבור רכש הגוררות לאשקלון היה גבוה 

משמעותית וזאת בשל אומדן שמרני מאוד של מסגרת שעות שנבע מהשוואה עם פרויקטים 

אחרים )בניית גוררת ואוניה בבעלות החברה( ובשל שינויי מפרט, תקלות ושינויים לא 

צפויים, שעות פיקוח נוספות שנדרשו בסינגפור ועוד. 

בשל כך, החברה ביצעה הערכה מחודשת של היקף השעות שיידרש לגוררת בנמל חדרה. 

2. הליך פניה לשוק מחודש - ביוני 2018, בוצעה פנייה לשוק לקבלת הצעות ממספנות עבור 

רכש הגוררת לחדרה. ובבחינת ההצעות נמצא והוסק כי המיפרט הראשוני אשר הוגדר 

הינו מחמיר יתר על המידה לצרכי הנמל. 

לפיכך, הוחלט על יציאה לשוק בהליך חדש לקבלת הצעות, תחת אפיון סטנדרטי יותר 

אשר עשוי להביא למגוון הצעות נרחב. 

  ות:בהרלשם הות נפן לניתו ילאקשר בחברה ש היא

 Paz@ncsc.co.il :מר פז עורף, בכתובת אי מייל
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