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ג.א.נ,
הנדון :פנייה לקבלת הצעות לשמש כיועץ הביטוח של החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ (להלן" :החברה") מבקשת בזאת לקבל הצעה לשמש כיועץ
הביטוח של החברה.
 .1רקע כללי ומהות ההתקשרות המבוקשת
להלן רקע כללי על החברה (מידע נוסף יימסר לפי דרישה):
• החברה עוסקת ברכש פחם ושינועו מרחבי העולם אל תחנות הכוח הפחמיות של חברת
החשמל – תחנת "רוטנברג" באשקלון ותחנת "אורות רבין" בחדרה.
• החברה הינה חברה ממשלתית ,בבעלות מלאה של חברת החשמל.
• פעילותה העיקרית של החברה הינה בתחומי שוק הפחם והספנות .שני השווקים הינם
שווקים בינלאומיים גלובליים בעלי מאפיינים ייחודיים.
• הפחם המסופק לחברת החשמל נרכש ממקורות שונים בעולם כגון :אוסטרליה ,דרום
אפריקה ,קולומביה ,רוסיה ועוד.
• הרכש מתבצע בהתאם לדרישות חברת החשמל וכולל מספר סוגי פחם בעלי מאפיינים
ורכיבים ייחודיים ,הנבדלים זה מזה במגוון רכיבים וביניהם פחמן ,מימן ,חמצן ותרכובות
אורגניות.
• החברה מקפידה על עבודה מול ספקי פחם אמינים ובעלי מוניטין בשוק הפחם הבינלאומי
ובמקביל פועלת באופן שוטף למציאת מקורות חדשים לאספקת פחם.
• במקביל לסגירת חוזי הרכש ,החברה פועלת להובלה הימית של הפחם ממדינות המוצא
ועד לתחנות הכוח הפחמיות בישראל (חדרה ואשקלון) באמצעות התקשרויות עם ספקי
הובלה ימית לחכירת אניות צובר משני סוגים  Cape Sizeו Panamax -בעלות כושר
העמסה של כ –  170,000טון ו 80,000 -טון בהתאמה.
• נכון לשנת  2020עמד המחזור הכספי של החברה על כ 2 -מיליארד ש"ח.
• לחברה נדרש יועץ מומחה לביצוע שירותי ייעוץ בנושא ביטוח (להלן "היועץ").
• השירותים נשוא הליך זה הינם שירותי ייעוץ בנושא ביטוח המפורטים בנספח א' להליך
זה (להלן "השירותים").
• השירותים יבוצעו על ידי הזוכה בהליך על פי תנאי ההליך והוראות ההסכם המצורף
לתנאי ההליך ,על נספחיו (להלן" :ההסכם") ,שייחתם בין החברה לבין היועץ הזוכה.
 .2תנאי סף
השירותים נשוא הליך זה דורשים ידע והתמחות מקצועית ייחודית בנושאי ביטוח ימי וניסיון
רב של ייעוץ בנושא ביטוח חבויות .בהתאם לכך נקבעו תנאי סף לניסיון המציע ,לפיהם רשאים
להשתתף בהליך אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
 2.1המציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח בחמש ( )5שנים שקדמו להגשת ההצעות בתחום
הייעוץ וניהול הסיכונים בביטוח ימי ובבטוח חבויות לגופים שונים.
 2.2המציע מעסיק כעובדים אורגנים לפחות  3מומחים בתחומי הביטוח וניהול סיכונים
מתוכם עורך דין אחד לפחות.
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" 2.2.1עובד אורגני" לצורך סעיף זה משמע :כל מי שמתקיימים בינו לבין המציע יחסי
עובד -מעביד ומקבל משכורת בתלוש שכר מאת המציע.
" 2.2.2מומחה" לצורך סעיף זה משמע :בעל תואר אקדמי ממוסד לימוד מוכר על ידי
המועצה להשכלה גבוהה בישראל ,או בעל תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם
המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות
מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ באחד או יותר מהתחומים:
כלכלה ,ביטוח ,משפטים ,ראיית חשבון ,הנדסה ,מנהל עסקים ,והינו בעל ניסיון
בתחומי הביטוח וניהול סיכונים ,של חמש ( )5השנים האחרונות לפחות (מלאות),
המסתיימות במועד הגשת ההצעות .ייחשב מומחה גם אדם שאינו בעל השכלה
פורמאלית כאמור לעיל אולם עוסק במתן שירותי ייעוץ וניהול סיכונים בביטוח מעל
עשר ( )10שנים.
 2.3המציע ו/או מי מעובדי המציע ו/או כל מי שקשור אליו (לרבות כל תאגיד השולט במציע,
כל תאגיד שבעל שליטה או נושא משרה במציע או מי מקרוביהם הינו בעל שליטה או
נושא משרה בו וכל תאגיד הנשלט בידי המציע) ו/או כל מי מטעמו אינם מייעצים ו/או
משווקים ו/או נותנים שירותים לחברת ביטוח ו/או חברה קשורה בתחום הביטוח ו/או
עובדים ו/או מועסקים בידי ו/או אינם מקבלים ו/או זכאים לקבל הטבות
מחברת/חברות ביטוח ו/או סוכן/סוכני ביטוח ,והכל לפחות  12חודשים קודם למועד
הגשת ההצעות.
 2.4המציע לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה שנושאה כספי (כגון אי העברת
ניכויים ואי דיווח לרשויות המס) ,זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם
הפלילי ותקנות השבים ,התשמ״א 1981 -ו/או במועד הגשת ההצעות בהליך זה ,לא
מתנהלים נגדו הליך משפטי ו/או חקירה בעבירות כאמור לעיל; אם המציע הוא תאגיד-
נדרש כי העדר הרשעה וחקירה כאמור יתקיים גם לגבי בעל השליטה בו ונושאי המשרה
שלו.
 2.5המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו 1976 -
(״חוק עסקאות גופים ציבוריים״).
להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף דלעיל ,יגיש המציע:
• אישור עו"ד/רו"ח המאשר את העסקתם של  3מומחים בתחומי הביטוח וניהול
סיכונים ,רשימת המומחים וקורות חיים ,הכל כאמור בסעיף  2.2לתנאי ההליך.
• תצהיר חתום על ידי עו"ד המאמת את האמור בסעיף  2.3לתנאי ההליך.
• המציע יצרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
 1976והתקנות שהותקנו מכוחו ,לרבות האישור המצורף בנספח ב' לתנאי ההליך,
הכל כאמור בסעיף  2.5לתנאי ההליך.
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ענפי הביטוח והפוליסות לגביהם נדרש הייעוץ:
א .ביטוח ימי;
• ביטוח מטענים; ביטוח אחריות חוכרים.
ב .ביטוח חבויות;
• אש מורחב; חבות מעבידים; צד ג'; אחריות מקצועית סוכני אניות; ציוד אלקטרוני;
כספים; נאמנות ;CRIME -סייבר ,תאונות אישיות; רכב.
יש לצרף פירוט ניסיון מקצועי בנושאי ביטוח ימי של היועץ  /חברי צוות הייעוץ לרבות מספר
השנים בהן עוסק בייעוץ ביטוח ימי

מציע שלא יצרף פירוט ניסיון מקצועי בביטוח ימי כדלעיל ,הצעתו לא
תילקח בחשבון !
המלצות והוכחת יכולת:
יש לצרף המלצות של תאגידים להם מייעץ היועץ לרבות שם ומספר טלפון של אנשי קשר על
פי החלוקה כדלקמן:
 ממליצים בנושאי ביטוח ימי – 2 -ממליצים בנושאי ביטוח אלמנטרי – .2

מציע שלא יצרף המלצות כדלעיל ,או שהממליצים שצורפו חיוו את דעתם
בשלילה ,הצעתו לא תילקח בחשבון !
המציע יפרט בהצעתו את שכר הטרחה השנתי הכולל בגין מתן שירותי הייעוץ .שכר טרחה זה יהיה
נקוב בש"ח ,לא כולל מע"מ .המחירים יהיו קבועים ולא יישאו הצמדה כלשהי.
שכר הטרחה השנתי ישולם ליועץ באופן רבעוני ( 25%כל רבעון) כנגד הצגת חשבונית מס כדין.

 .3אמות המידה לבחירת ההצעה המיטבית
 3.1אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינן כדלקמן:

מחיר – 100%
המחיר הינו המחיר המוצע בשקלים חדשים ,לא כולל מע"מ ,עבור מתן השירות.
המחיר יהיה קבוע ולא יישא הצמדה כלשהי.
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הערות כלליות
פנייה זו לקבלת הצעות נעשית בהליך תחרותי פטור ממכרז פומבי ,והיא אינה בגדר מכרז/או
מעין מכרז.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,ותהא רשאית לקבל
הצעה או כל חלק ממנה ,ו/או לחלק את אספקת השירות בין מספר מציעים ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך ,אישור,
היתר ,רישיון ,או כל מסמך אחר ,להשלים את המצאתו לחברה תוך פרק זמן קצוב שייקבע ע"י
החברה.
בדיקת ההצעות ,שאלות ובקשות להבהרה – החברה ,עפ"י שיקול דעתה ,תהא רשאית לפנות
למציעים ,כולם או חלקם ,בשאלות ובבקשות להבהרה/הוספת נתונים .תשובות המציע יהוו חלק
בלתי נפרד מהצעתו.
החברה רשאית לשנות מעת לעת את תוכן השירות בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי,
והגדרת השירות במסמכי פנייה זו אינה מחייבת את החברה לצורך כלשהו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל המציעים אשר יקבע במסגרת קבוצת
המציעים הסופית (לעניין סעיף זה – בקבוצת המציעים הסופית יכללו כל המציעים שיעמדו בתנאי
ההליך) .בסיום המו"מ יהיה כל מציע כאמור רשאי ,במועד בו תקבע החברה ,להגיש הצעה סופית.
מציע אשר לא יגיש הצעה נוספת ,הצעתו הראשונה תיחשב כהצעה סופית .לאחר הגשת ההצעות
הסופיות החברה לא תנהל עוד משא ומתן עם המציעים .החברה תבדוק את כל ההצעות שיוגשו,
לרבות ההצעות הראשונות ותקבל החלטתה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לנותני שירות נוספים לקבלת שירותים בתחום הנדון,
במהלך תקופת ההתקשרות עם נותן השירות שיבחר במסגרת הליך זה.
מציע שלא זכה בהליך יהיה רשאי ,בתוך  14ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה
הסופית של החברה ,לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם המציעים ,בחוות דעת
מקצועית שהוכנו לבקשתה ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה בהליך ,ולקבל עותקים
ממסמכים אלה ,כאמור בסעיף (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -למעט:
א .בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד
מסחרי או מקצועי ,או לפגוע בביטחון המדינה ,ביחסי החוץ שלה ,בכלכלתה או בביטחון
הציבור.
ב .בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה ,לרבות בחינת חלופות אפשריות
שונות לפעולה או להחלטתה של וועדת המכרזים ,או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים
מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.
לאור זכות העיון המוקנית למציעים בהליך על-פי דין ,מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון
בהצעתו במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו ,שלדעתו כלול בהצעה ,נדרש לסמן
את החלקים החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון.
חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים לחיסיון
יחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר .החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר
אם חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון ,במקרה שאלו לא צוינו בהצעתו.
יובהר כי בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת
המכרזים של החברה ,אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים .בכל מקרה
ולמרות האמור בכל הצעה ,החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה לכל מציע אשר
יבקש גילוי כאמור.
מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר ,בחלקים המקבילים לאלה
אשר סומנו כסודיים בהצעתו שלו.
מתן זכות עיון כאמור לעיל יהיה מותנה בתשלום לחברה בסך  ₪ 350כולל מע"מ.

 .17במקרה בו תוגש הצעה יחידה להליך ,או שתיוותר הצעה יחידה לדיון ,רשאית החברה להחליט על
בחירת ההצעה או על עריכת הליך חדש ,באם קיים טעם מיוחד המצדיק את אי קבלתה .במידה
ולא קיים טעם מיוחד כזה ,החברה רשאית לבחון ,במסגרת שיקוליה באם לקבל את ההצעה ,את
קיומם של מציע ים נוספים לצורך ההתקשרות הנדונה ,ותפנה אליהם ,אלא אם קיימות סיבות
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שאינן מאפשרות זאת .במידה ותיעשה פניה למציעים הנוספים ,תינתן למציע אשר הגיש הצעה
יחידה או שהצעתו נותרה יחידה לדיון ,אפשרות להגיש הצעה מעודכנת.
החברה שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע ,ניסיונו ,ושביעות רצון לקוחותיו
ולהביא שיקולים אלה בחשבון בקביעת הזוכה בהליך.
יובהר ,כי חזרה מהצעה במסגרת הליך זה לאחר מועד ההודעה על הזכייה בהליך ,תהווה הפרת
חוזה לכל דבר ועניין .הפרת חוזה כאמור תקנה לחברה את הזכות לקבל פיצוי על פי כל דין ,בגין
הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה .כמו כן ,במקרה של חזרה מהצעה כאמור לעיל ,ו/או
ביטול ההסכם עם הזוכה מכל סיבה שהיא ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את ההצעה
המיטבית הבאה בתור או לצאת בהליך חדש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אין לערוך כל מחיקות ושינויים במסמכי ההליך ואין להוסיף תנאים ,התניות ,בקשות או
הסתייגויות מחיקות ,שינויים ,תוספות ע"ג המסמכים או במכתב נלווה .הסתייגויות או בקשות
לשינויים יקנו לחברה זכות לפסול את ההצעה ,או לחלופין ,להתעלם מהמחיקות ,השינויים,
התוספות ,ההסתייגויות ו/או הבקשות כאילו לא היו ,וככל שההצעה תזכה-הזוכה יחויב לבצע את
השירותים בהתאם לתנאי ההליך.
נוסף לכל המקרים האחרים שבהם החברה רשאית לבטל את ההליך על-פי דין ,לחברה תהיה זכות
לבטל את ההליך ,בכל שלב שהוא ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .מקרים שבהם מצאה החברה שהתקיים פגם מהותי בהליך הוצאת/ניהול ההליך או בהליך
בחירת ההצעה הזוכה או ההצעה שהייתה אמורה להיות הזוכה.
ב .במקרים שבהם גילתה החברה טעות או חסר במפרט או בתנאים המוקדמים להשתתפות,
לאחר הוצאת ההליך.
ג .חל שינוי נסיבות או השתנו צורכי החברה באופן המצדיק ,לדעת החברה ,ביטול הליך ההליך.
ד .יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם תיאמו הצעות או מחירים ,או פעלו באופן המהווה
הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו.
ה .מסיבות תקציביות ו/או ביצוע עצמי.
ו .מגבלות מכוח הדין.
החברה לא תהא אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו ו/או למי מטעמו בקשר לביטול ההליך
בנסיבות המפורטות לעיל ובנסיבות אחרות שבהן היא רשאית לבטל את ההליך על-פי דין .אם
יוחלט בחברה על ביטול ההליך ,הודעה מתאימה תימסר למציעים.
החברה רשאית שלא לרכוש ו/או לממש ו/או לנצל כמות כלשהי של שירותים ו/או חלקי סעיף
בהליך ו/או בהזמנה.
לאחר מתן הודעת הזכיה בהתקשרות ,וניהול מו"מ אם יידרש ,החברה תעביר למציע הזוכה
הסכם/חוזה בכתב לחתימה .החוזה יוחזר לחברה חתום כדין ע"י המציע הזוכה ,תוך  14יום
מתאריך משלוחו .אי החזרת החוזה לחברה ,חתום כדין ,תוך פרק הזמן שמצוין לעיל ,יהווה הפרת
חוזה מהותית מצד המציע הזוכה ,אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת הזכייה ואת החוזה
שנוצר בגין הודעת הזכייה ,וזאת בנוסף לכל סעד אחר ,שיעמוד לרשות החברה עפ"י דין .כ"כ ,אי
החזרת החוזה חתום כדין ,לחברה ,תקנה לחברה זכות להשהות כל תשלום ,המגיע למציע הזוכה,
עד למועד החזרת החוזה ,חתום כדין ,לחברה.
תוקפן של ההצעות שתוגשנה יהא  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות להליך .לא נסתיימו
הליכי הבחירה תוך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,החברה תהא רשאית לדרוש את
הארכת תוקף ההצעות בתקופה נוספת והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכך.
החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לבחור מציע ,הגם אם הצעתו נמצאה מתאימה ומיטבית
לחברה ו/או שלא להתקשר עם מציע (לאחר הודעת זכיה) ו/או להפסיק ההתקשרות עם המציע
הזוכה בכל עת ,במקרה שהמציע נמצא ,או עלול להיות ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד
עניינים בין מתן השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה לבין עניין אחר שלו ,או אם יש מניעה
כלשהי על פי דין להתקשר עימו בהסכם המצורף.

 .27יובהר כי ההחלטה בדבר הימצאות המציע במצב של ניגוד עניינים או קביעה לפיה קיים חשש
להימצאותו במצב של ניגוד עניינים ,וכן ההחלטה אם בנסיבות העניין להתקשר עם המציע בכפוף
להסדר למניעת ניגוד עניינים או שלא להתקשר עם המציע תהיה בסמכותה ובשיקול דעתה של
החברה בלבד.
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 .28במקרה בו תחליט החברה ,שלא להתקשר עם המציע אשר הצעתו בהליך תימצא המיטבית
לחברה ,בשל הימצאותו בניגוד עניינים או חשש להימצאותו בניגוד עניינים ו/או בשל מגבלות כל
דין  ,או במקרה בו תחליט להפסיק ההתקשרות ,תהיה החברה רשאית להתקשר עם המציע אשר
הצעתו תדורג שנייה בדירוג ההצעות וזאת בכפוף להמצאת הצהרה כאמור ובחינתה על ידי
החברה.
 .29סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים לפנייה זו ו/או
להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.
 .30פרטים נוספים
• משך ההתקשרות – שלוש שנים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הסכם ההתקשרות בכל עת על ידי מתן
הודעה מוקדמת בכתב  14יום מראש.
• החברה תהא רשאית לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע
להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה לצורך בדיקת
ההצעות והערכתן ,לרבות מסמכים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.
• המציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד
שקבעה החברה בפנייתה ,לפי הנחיות החברה .תגובת המציעים תצורף להצעה
ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.
 .31הבהרות והשלמות
• לשאלות והבהרות לעניין ההליך ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת
 .baraks@ncsc.co.ilנא לא לשלוח את הצעות המחיר לכתובת דוא"ל זו או לפקס
של החברה ,שכן הצעות אלו יפסלו ולא ידונו.
• על המציע להתעדכן בפרסומים באתר האינטרנט של החברה לגבי הבהרות טכניות
להליך ,עדכונים ותשובות לשאלות שנשאלות על ידי מציעים ועדכונים נוספים לגבי
ההליך עד למועד האחרון להגשת הצעות.
 .32אופן הגשת הצעות
 7.1הנכם מתבקשים להעביר את הצעתכם (על גבי נספח ב' המצ"ב) ,מלאה וחתומה כדין עד ליום
 ,25.7.21בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון לקבלת הצעות") ,למייל מאובטח להלן:

tenders@ncsc.co.il
עבור
"יועץ ביטוח ."2021
7.2
7.3
7.4
7.5

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות בכל עת
לפני המועד הנ"ל.
הגשת ההצעה פירושה כי המציע מביע הסכמתו ומקבל את כל האמור לעיל ואת נוסח הסכם
ההתקשרות המצ"ב כמות שהוא.
האחריות להגעת ההצעה למייל המאובטח הנ"ל עד המועד לקבלת ההצעות ,חלה במלואה על
המציע .הצעה שלא תגיע לתיבה זו במועד האמור לקבלת ההצעות לא תידון.
על מנת למנוע איחורים בהגשת ההצעה אנא דאגו להעביר הצעתכם לפני המועד האחרון לקבלת
ההצעות.

בכבוד רב,
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
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נספח א'
השירותים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

בדיקת צרכי הביטוח של החברה.
ייעוץ בגיבוש מתווה הביטוח של החברה וייעוץ בגיבוש מדיניות הביטוח שלה.
מתן המלצות לרכישת ביטוחים התואמים את פעילות החברה.
כתיבת מפרטי ביטוח העברת המפרטים לסוכנים  /מבטחים  /ברוקרים בחו"ל על פי המתווה
שיקבע בתאום עם החברה לשם קבלת הצעות.
פגישות וניהול משא ומתן מול המבטחים  /ברוקר קודם עריכת ביטוח או חידושו ,בשיתוף
עם החברה או מי מטעמה.
בדיקת הצעות המבטחים ,ברוקרים ניסוחן ,מחירן והתאמתן לדרישות המפרט.
בדיקת פוליסות הביטוח ואישורן.
ייעוץ וניסוח סעיפי ביטוח ונספחי ביטוח בהסכמי התקשרות של החברה עם צדדים שלישיים
(קבלנים ,ספקים ,יועצים ,נותני שירותים שונים) ובמכרזים שהחברה מפרסמת.
מתן הבהרות מול צדדים שלישים בכל הקשור נספחי ואישורי ביטוח וכן בפוליסות החברה.
ליווי וסיוע בטיפול בתביעות ביטוח ,כולל בטיפול מול מבטחים ושמאים.
ליווי וסיוע בטיפול בתביעות בגין נזקי רכוש שנגרמו לחברה ו\או לצדדים שלישיים ,כולל
בטיפול מול המבטחים והשמאים מטעמם ,וליווי תביעות בגין נזקי גוף בקשר עם הפעילות
המתבצעת מטעם מבטחי החברה.
מתן מידע שוטף לגבי התפתחויות ועדכונים בתחום הביטוח.
בדיקת אישורי ביטוח המתקבלים אצל החברה.
מתן ייעוץ שוטף בכל שאלה ועניין ביטוחי או עניין שיש לו היבט ביטוחי ,לרבות השתתפות
בוועדות המכרזים וכן בישיבות בנושאי ביטוח בדירקטוריון החברה.
השירות יכלול גם מתן חוות דעת ככל שיידרשו ,פגישות אצל החברה במועדים שיידרשו על
ידו וכל נושא נוסף הקשור לייעוץ הביטוח עבור החברה.
פגישה תקופתית לאבחון סיכונים משתנים עקב פעילות החברה.
השתתפות בדיונים פנימיים לקבלת החלטה באם להעסיק שמאי מטעם החברה בקשר עם
נזקים שנגרמו לחברה ו\או בקשר עם תביעות אשר הוגשו נגד החברה.
ייעוץ בגיבוש מסמכי מכרז הקשורים בביטוח ,ככל שיידרשו.

• השירותים ימסרו לזוכה מעת לעת על פי צרכי החברה ובהתאם לדרישה בפועל של החברה ,הכל
כמפורט בתנאי הליך זה ובהסכם .מובהר בזה ,כי היקף השירותים שיירכש נתון לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,אשר תהיה רשאית לשקול כל שיקול שהוא לצורך כך .למען הסר ספק ,החברה
אינה מתחייבת לרכישת שירותים בהיקף כלשהו ,והיא תזמין את השירותים לפי בחירתה
ובהתאם לצרכיה ,כפי שיוגדרו על ידה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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נספח ב'
תאריך:
לכבוד :החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ ("החברה")
באמצעות אימייל לכתובתtenders@ncsc.co.il :
א.ג.נ,.

הנדון :הצעת שכר טרחה עבור שירותי ייעוץ ביטוח
בהתאם למפורט בבקשתכם לקבלת הצעות מחיר אנו נהיה מוכנים לשמש כיועץ בנושא ביטוח של החברה
בתמורה לשכ"ט כדלקמן:
 ₪לשנה עבור ביצוע השירות (לא כולל מע"מ ואינו צמוד למדד כלשהו)

.1
.2
.3
.4

(ראש צוות הייעוץ של מגיש ההצעה).
(חבר צוות הייעוץ של מגיש ההצעה).
(חבר צוות נוסף של מגיש ההצעה).

מצ"ב פירוט ניסיון של מר/גב'
מצ"ב פירוט ניסיון של מר/גב'
מצ"ב פירוט ניסיון של מר/גב'
ההצעה בתוקף עד ליום

הסכמה לתנאי ההליך והחוזה
הנני מצהיר בזאת כי קראתי היטב והבנתי את נוסח מכתב הפנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ
ביטוח וכי אני מסכים לכל האמור בהם ללא הסתייגויות כלשהן.
מסמכים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –התשל"ו 1976 -
הריני להצהיר בזאת כי במועד הגשת ההצעה היו קיימים בידי כל המסמכים והאישורים הנדרשים לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אישור מעודכן של עוסק מורשה לתשלומי מע"מ ,אישור ניהול ספרים
כדין) וכן לא הוצאו כנגד י  /כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי  /אל החברה האמורה
פסק/י דין חלוט/ים ,המרשיע/ים ביותר משתי עבירות ,שנעברו לאחר יום  31באוקטובר  2002לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז 1987-עד למועד האחרון להגשת הצעות.

מספר חברה

שם החברה

חתימה וחותמת

שם החותם

תפקיד

תאריך
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הסכם מתן שירותים
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ______ בחודש __________ בשנת 2021
בין:
החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
ח.פ520032111 .
מרחוב לינקולן 20
תל-אביב 67134
(להלן" :החברה") מצד אחד
לבין:

להלן"( :נותן השירות") מצד שני
הואיל

והחברה זקוקה ,כשירות נלווה לעסקיה ,לשירותים בתחום עיסוקו של נותן השירות
(להלן" :השירות");

והואיל

פנתה החברה בהליך פטור ממכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי
וביום
ייעוץ בתחום הביטוח (להלן" :ההליך");

והואיל

והצעת היועץ נבחרה במסגרת ההליך;

והואיל

ונותן השירות הצהיר כי הינו בעל הכישורים ,הידע ,המיומנות והנסיון לתת לחברה
שירות בתחום האמור;

והואיל

ועל סמך האמור לעיל ,מעונינת החברה להתקשר עם נותן השירות על מנת לקבל ממנו
את השירות כאמור ,ונותן השירות מעוניין להתקשר עם החברה על מנת ליתן את
השירות כנותן שירות עצמאי ,והכל בהתאם למפורט בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

מבוא וכותרות
.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

כותרות ההסכם מפורטות לנוחיות בלבד ואינן משמשות לפרשנות הסכם זה.

תקופת ההסכם
.2.1

מוסכם בזאת כי נותן השירות יעניק את שירותיו לחברה החל מיום .1.8.21
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.3

.2.2

הסכם זה יהא בתוקף למשך שלוש שנים החל מיום  ,1.8.21או עד יום סיום מתן השירות ,לפי
המוקדם (להלן" :תקופת ההסכם").

.2.3

החברה תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי סיומו המוקדם בכל עת ומכל סיבה שהיא
(להלן" :סיום מוקדם") ,וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7ימים לפחות .במקרה
של סיום מוקדם לא יהיה נותן השירות זכאי לכל פיצוי או דמי נזק ,אלא אך ורק לגביית
התמורה בגין השרות שבוצע על ידו בפועל עד למועד הסיום המוקדם .מפורש בזה כי בכל
מקרה של סיום מוקדם של ההסכם ו/או במקרה של ביטול ו/או סיום ההסכם מכל סיבה
שהיא ,החברה תהא רשאית למסור המשך השרות לכל מי שתמצא לנכון ולהעביר לו את כל
חומר השרות כפי שהוכן ונצבר עד למועד הסיום.

.2.4

הימים והשעות בהם יעניק נותן השירות את שירותיו לחברה ,ייקבעו בתיאום בין החברה
לנותן השירות ,על-פי צרכי החברה כאמור בסעיף  3להלן.

השירותים
היועץ יעניק לחברה שירותים שונים בתחום הביטוח כפי שפורטו בנספח א' לפנייה
לקבלת הצעות לשמש כיועץ הביטוח של החברה וכן כל עבודה אחרת הקשורה
לתחום הביטוח ,לפי דרישת החברה וצרכיה ובהתאם להסכם זה.

.4

.5

הצהרות נותן השירות והתחייבויותיו
.4.1

נותן השירות מצהיר כי ברשותו הידע ,היכולת והכלים לביצוע שירותים מהסוג האמור בסעיף
 3לעיל.

.4.2

במסגרת הענקת השירותים לחברה ,מתחייב נותן השירות לפעול בכל מרצו ,ביושר ובהגינות,
על פי נהלי החברה כפי שיובאו לידיעתו ,בכדי להעניק שירות נאמן ומסור לחברה.

.4.3

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא יישא בכל הוצאותיו ,לרבות הוצאות רכב ונסיעה,
ולרבות הוצאות התגוננות ומיגון עקב התפשטות נגיף הקורונה וכל זאת לצורך הענקת
שירותיו לחברה.

.4.4

נותן השירות מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות והאישורים הנחוצים על פי כל דין ואת כל
הכיסויים הביטוחיים לצורך מתן השירות וכי כולם בתוקף בעת מתן השירות וכי אין כל
מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו ליתן את השירות נשוא הסכם זה.

התמורה ותנאי התשלום
.5.1

בתמורה לביצוע כל התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה ,תשלם לו החברה סכום של
לשנה בתוספת מע"מ כשיעורו בדין במועד כל תשלום (להלן" :התמורה").

.5.2

לחברה שמורה הזכות לדרוש מהיועץ לקבל דו"ח פעילות המפרט את השירות שבוצע וכן את
הזמן שהוקדש לביצוע הפעילות בחודש האמור.

.5.3

התמורה תשתלם ליועץ ,על בסיס רבעוני לא יאוחר מ -שלושים ( )30ימים מתום כל רבעון
בגינו משתלם התשלום ובכפוף למסירת חשבונית מס כדין ובכפוף לדו"ח פעילות ,אם יידרש
על ידי החברה ,כמפורט בסעיף  5.2לעיל.

.5.4

החברה תנכה מס במקור על פי דין מסכומי התמורה המשתלמת לנותן השירות ,אלא אם
ימציא נותן השירות לחברה אישור פטור מניכוי מס במקור.

.5.5

למען הסר ספק מודגש כי התמורה האמורה לעיל הינה סופית ומוחלטת עבור ביצוע כל
התחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם זה ,והיא כוללת את כל התשלומים המגיעים לו,
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ולא תשולם לו כל תוספת בגין ההוצאות שיגרמו לו במישרין ו/או בעקיפין בגין ביצוע ו/או אי
ביצוע התחייבויותיו ,ו/או לכל תשלום נוסף בגין תשלומים סוציאליים ,כלכלה ,מינהלה,
ביטוח לרבות ביטוח בגין נזקים בגין נגיף הקורונה ,ציוד ,רווח קבלני וכיוצ"ב ,זולת אם
נתקבלה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
.6

.7

נותן שירות עצמאי
.6.1

מוסכם בין הצדדים כי נותן השירות יתפקד כנותן שירות עצמאי וכי בין נותן השירות ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו לבין החברה לא יהיו יחסי עובד-מעביד בכל שלב של ההתקשרות
ביניהם.

.6.2

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הנו ויישאר בכל הזמנים הרלוונטיים להסכם זה ,המעביד
הבלעדי של כל אחד מעובדיו ומנותני השירותים מטעמו ויחוב בכל חבות חוקית החלה על
מעביד כלפיהם ,לפי כל דין ,לרבות חבויות הקשורות לנגיף הקורונה.

.6.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  6.2לעיל ,יישא נותן השירות בתשלום שכר ,פיצויי
פיטורים ,הפרשות פנסיוניות ,חופשה ,תשלום דמי מחלה ודמי הבראה וכיוצא בזאת ,ויבצע
את כל התשלומים החלים עליו על לפי כל דין במלואם ובמועדם.

.6.4

מובהר ומוסכם בזאת על הצדדים כי במידה וייקבע על ידי בית הדין לעבודה ו/או רשות אחרת
כלשהי בעקבות תביעה כלשהי ו/או טענה ו/או הליך שיזם נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או
מי מטעמו ,כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין נותן השירות ו/או מי מטעמו ו/או
מי מעובדיו ,הרי שבמקרה זה מתחייב בזאת נותן השירות לפצות את החברה בגין כל תשלום
בו תישא החברה עקב ובגין תביעה זו ,בהתאם לפסק דין חלוט ,לרבות כל העלויות שייגרמו
לחברה כפי שיפסקו לטובתה ,במסגרת הטיפול בתביעה ובלבד שהחברה תודיע לנותן השירות
מיד על כל תביעה כאמור ,תאפשר לו להתגונן כנגדה ,תשתף עימו פעולה ולא תביא לסיומה
ללא הסכמת נותן השירות מראש ובכתב.

.6.5

לצורך הסכם זה" ,נותן השירות" משמעו כהגדרתו במבוא להסכם זה וכן מי מעובדיו של נותן
השירות ,יועציו ו/או כל אדם אחר מטעמו שיעסוק בביצוע הסכם זה.

סודיות ,אבטחת מידע וניגוד עניינים
.7.1

.7.2

נותן השירות מתחייב כי כל מידע אשר יגיע לידיו במסגרת מתן השירותים לחברה והנוגע
לחברה ,לחברת האם שלה או לחברות קשורות ,עסקיהן ,פעילותיהן ,לרבות מידע על עובדי
החברה ,מועמדים ,הסדרי שכר ,תנאי עבודה וכיוב' ישמר בסוד ולא יגולה ,יימסר או יועבר
לצד שלישי כלשהו ולא יעשה בו כל שימוש ,במישרין או בעקיפין ,אלא לצורך מתן השירותים
בלבד .נותן השירות מצהיר כי ידוע לו כי:
.7.1.1

החברה ,חברת האם שלה וחברות קשורות אליהן הן הבעלות של מידע וסודות
עסקיים יקרי ערך;

.7.1.2

במהלך ביצוע העבודות עבור החברה ,נותן השירות יחשף ,ישירות או בעקיפין,
לסודות עסקיים של החברה או של החברה האם שלו או חברות קשורות ,לרבות
תכניות עסקיות ,שיטות עבודה ופיתוחים עתידיים;

.7.1.3

גילוי שלא ברשות של כל מידע כאמור לעיל יסב לחברה ,לחברת האם שלה ו/או
לחברות קשורות נזק בלתי הפיך.

.7.1.4

בהגדרת מידע סודי לא יכללו :מידע שהוא נחלת הכלל (שלא עקב הפרת התחייבות
לסודיות על-ידי נותן השירות) ,ומידע שנמצא ברשות נותן השירות טרם חתימת
הסכם זה או הגיע לידיעתו לאחר מכן ללא חובת סודיות.

נותן השירות מתחייב למלא אחר הוראות ונהלי העבודה של החברה ושל הממונה על
אבטחת מידע ,בעניין בטחון המידע ,כפי שיימסרו לו מעת לעת.
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.8

.7.3

נותן השירות מצהיר כי הוא אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים או במצב של ניגוד
עניינים בין מילוי תפקידו במסגרת הסכם זה לבין ענייניו האישיים ו/או העסקיים האחרים,
והוא מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי במצב דברים זה.

.7.4

נותן השירות לא יקבל כל תשלום או טובת הנאה מצד שלישי כלשהו בקשר ישיר או עקיף
עם השירות ו/או הוראות הסכם זה.

העדר בלעדיות
אין בהסכם זה כדי למנוע מהחברה מלהזמין שירותים דומים מכל גורם אחר.

.9

ביטוח
נותן השירות יערוך עבור עצמו ,ועל חשבונו ,את כל הביטוחים הנדרשים עבורו על פי כל דין ועל
פי האמור בהסכם זה.

.10

ניכוי וקיזוז
בכפוף להוראת כל דין החברה רשאית לנכות ו/או לחלט ו/או לקזז מכל סכום שיגיע ממנה לנותן
השירות ,בין עפ"י הסכם זה ובין בדרך אחרת כלשהי ,כל סכום ,בין קצוב ובין בלתי קצוב ,ששולם
על ידה עבור ו/או במקום נותן השירות וכן כל סכום אחר המגיע ו/או שיגיע לה מאת נותן השירות
ו/או מאת כל אדם שהוא בשל הפרת התחייבות נותן השירות עפ"י חוזה זה ו/או בדרך אחרת
כלשהי.

.11

איסור הסבת ההסכם

.12

נותן השירות לא יסב ולא יעביר לאחר/ים את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,כולן או
חלקן ,ולא ישתף כל צד נוסף ,בכל עניין הקשור בשירותים המסופקים על-פי הסכם זה ,אלא אם
יקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
שיפוי

.13

נותן השירות מתחייב לשפות ולפצות את החברה ,על-פי דרישה מנומקת ,את חברת האם ו/או את
החברות הקשורות אליהם בגין כל נזק שייגרם להם או למי מהם ישירות כתוצאה מהפרת
ההתחייבויות של נותן השירות על-פי סעיפים  ,7 ,3ו 13-לרבות הפרה על ידי התנהגות או מחדל של
נותן השירות אשר אינם עולים בקנה אחד עם ההצהרות ו/או ההתחייבויות לעיל או מי מהן.
שונות
.13.1

נותן השירות מצהיר כי אין כל מניעה (לרבות מניעה על פי חוזה או דין) להתקשר בהסכם זה
על כל תניותיו ,ובכלל זה אין על נותן השירות כל מניעה ליטול על עצמו את כל התחייבויותיו
ולהעביר לחברה זכויות באיזה מתוצרי העבודה ,בשלמותן כשהן נקיות מכל זכות צד ג' .נותן
השירות מודע כי החברה מסתמכת על הצהרה זו בהחלטתה להתקשר עם נותן השירות
בהסכם זה.

.13.2

כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לצורך נוחיות העיון בו בלבד ואין לייחס להן כל משמעות
משפטית ,פרשנית או אחרת.

.13.3

מחדל ,השהייה או ויתור על ידי הצדדים במימוש זכות מזכויותיהם כלפי הוראות חוזה זה,
לא יחשבו וויתור ,מניעה ,הסכמה או הודעה מצידם ,והם יוכלו להפעיל זכויותיהם על פי
הסכם זה בכל עת שיחפצו מבלי שיהיה מנועים מלעשות כן.

.13.4

כל שינוי ,תיקון או תוספת לחוזה זה לא יהיו בעלי תוקף מחייב אלא אם נעשו בכתב ונחתמו
ע"י הצדדים.

.13.5

מוסכם כי סמכות השיפוט בכל דבר ועניין ו/או תביעה הנוגעים להסכם זה תהיה לבתי
המשפט המוסמכים בת"א בלבד.

.13.6

למרות האמור בכל מקום אחר ,למעט במקרה של נזק בזדון ,נותן השירות לא יהיה אחראי
לנזקים עקיפים או תוצאתיים .כמו כן ,למעט במקרה של נזק בזדון או הפרת סודיות (שאז
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אחריות נותן השירות הינה בלתי מוגבלת) ,תהא אחריות נותן השירות מוגבלת להיקף
ההתקשרות נשוא הסכם זה.
.14

מענים והודעות
.14.1

מען הצדדים הינו כמצוין במבוא להסכם זה.

.14.2

כל ההודעות במסגרת הסכם זה תהיינה בכתב ותימסרנה ביד או ישלחו בדואר רשום לפי
הכתובות המופיעות במבוא להסכם זה ,ותחשבנה כנמסרות לנמען תוך שבעים ושתיים ()72
שעות מהמשלוח בדואר רשום או כעבור ארבע ( )4שעות מהמסירה ביד או באמצעות
פקסימיליה (ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור מסירה).

ולראיה באו הצדדים על החתום:

נותן השירות

החברה
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