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הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז 
להרחבת שעות ייעוץ טכני עבור ייעוץ טכני לפרויקטים שונים  

של אגף הספנות במהלך 2019 

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 )להלן "היועץ"(, בהתקשרות המשך לקבלת שירותי ייעוץ טכני 
עבור לפרויקטים שונים של אגף הספנות במהלך 2019, 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. כיום, היועץ מייעץ לחברה בתחומי רכישה/מכירה של כלי שיט וזאת לשביעות רצונה המלא 
של החברה ושל הוועדות המקצועיות )הפועלות בנושא רכש הגוררות(. 

2. מר שמעון חי בעל היכרות מעמיקה עם צרכיה התפעוליים של החברה והאילוצים הקיימים 
המאפיינים את הנמלים בישראל בהם חה"פ פועלת וכן דרישות הגורם אשר מפעיל את 
הנמל )רספ"נ/קצא"א, לפי העניין(. כמו כן מר חי הינו בעל ידע נרחב בנושא אמנות פליטות 

המזהמים. 

3. הפרויקטים המתוכננים במהלך 2019, הינם פרויקטים בסדר גודל מצומצם, אשר נדרשים 
בהם מספר שעות ייעוץ מועט ואין כדאיות ליציאה לשוק עבור מספר שעות יעוץ קטן לכל 

פרויקט. 

  :ותבהרלשם הות נפן לניתו ילאקשר בחברה ש היא

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