
 
 

 

 
 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ

   

The National Coal Supply Corp. Ltd. 
 Lincoln St. Tel-Aviv 67134 Israel 20  67134אביב -תל 20רחוב לינקולן 

 Tel. +972-3-6257000; Fax. +972-3-6257001 03-6257001פקס. ;  03-6257000טל. 
E-mail: ncsc@ncsc.co.il E-mail: ncsc@ncsc.co.il 

 
 
 

W:\IT\Projects\2020\ חום התקשורת והמחשובפניה לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ בת\הליך תחרותי למציאת יועץ מחשוב .docx 
 
 

01.07.2020 
 

 א.ג.נ.,
 

תקשורת ייעוץ, התקנה והטמעה בתחומי ה שירותי למתןפניה לקבלת הצעות  הנדון: 
 עבור החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ (להלן: "החברה")מחשוב הו

 
 

 רקע כללי ומהות ההתקשרות המבוקשת
 
 :להלן רקע כללי על החברה (מידע נוסף יימסר לפי דרישה) .1

עוסקת ברכש פחם ושינועו מרחבי העולם אל תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל החברה  •
 תחנת "רוטנברג" באשקלון ותחנת "אורות רבין" בחדרה. –

 ממשלתית, בבעלות מלאה של חברת החשמל.בת החברה הינה חברה  •
עובדים ופעילותה העיקרית הינה בתחומי שוק הפחם והספנות. שני  25 -מעסיקה כהחברה  •

 השווקים הינם שווקים בינלאומיים גלובליים בעלי מאפיינים ייחודיים.
הרכש מתבצע בהתאם לדרישות חברת החשמל וכולל מספר סוגי פחם בעלי מאפיינים ורכיבים  •

 ן, חמצן ותרכובות אורגניות.ייחודיים, הנבדלים זה מזה במגוון רכיבים וביניהם פחמן, מימ
החברה מקפידה על עבודה מול ספקי פחם אמינים ובעלי מוניטין בשוק הפחם הבינלאומי  •

 ובמקביל פועלת באופן שוטף למציאת מקורות חדשים לאספקת פחם.
ועד במקביל לסגירת חוזי הרכש, החברה פועלת להובלה הימית של הפחם ממדינות המוצא  •

  . בישראל (חדרה ואשקלון) באמצעות אניות צוברלתחנות הכוח הפחמיות 
 

להלן  4עם מציע העומד בדרישות הסף המפורטים בסעיף בהסכם מסגרת החברה מבקשת להתקשר  .2
 התמחותניסיון ובעל שהינו בתחומי התקשורת והמחשוב ייעוץ, התקנה והטמעה  לקבלת שירותי
 בנושאים להלן:

 ברכש חומרה (שרתים, מתגים, נתבים, חומות אש וכיוב');  ותמיכה ייעוץ  •
פתרונות אחסון, גיבוי, שרידות, זמינות רשתות מחשבים, תכנון, הקמה, הטמעה ותחזוקה של  •

 ;עעסקית והגנה על מיד
 ;וירטואליזציה של מערכות מחשוב לרבות פתרונות מבוססי ענן •
 ;תקשורת ואבטחת מידע •
  ;רשתות תכנון, ארכיטקטורה והקמה של •
 .והבטחת הרציפות העסקית DRתכנון והקמת אתרי  - התאוששות מאסון והמשכיות עסקית •
  

ההתקשרויות יבוצעו בהתאם לפרויקטים שיוגדרו על ידי החברה מידי פעם ופעם ובהתאם לתעריף  .3
 שעתי במנגנון של  "בנק שעות".  
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 :דרישות סף .4
 :המפורטות להלןהעומדים בדרישות הסף הזמנה זו מיועדת למציעים 

״חוק ( 1976 - המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו .4.1
 .)עסקאות גופים ציבוריים״

 .מומחים עובדים אמצעותשירות בהעל המציע לספק את  .4.2
מים , בתחובהליך זהשקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות שנים ה 7מציע ניסיון מוכח של ל .4.3

 לעיל; 2בסעיף המפורטים 
או חומרה  , ציוד ו/או שיווק בחברות ייצורבמישרין או בעקיפין  יתלו וואינקשור  ואינ המציע .4.4

 מכל סוג שהוא;תוכנה 
 ;על חשבונוהחברה המחשבים של מבנה רשת  את המציע שיזכה בהליך מתחייב ללמוד ולהכיר .4.5
 ממליצים:  .4.6

הייעוץ, ההתקנה וההטמעה (לפחות אחד להם ניתן שירות בתחומי ממליצים  3יעביר המציע 
 . מכל תחום)

; שם הלקוח, תפקיד, ההמלצות יכללו: פרטי קשר של גורם ממליץ אשר עבורו סופק שירות
 טלפון, דוא"ל, ותקציר על השירות אשר ניתן לו.

 
    
 

 ואבטחת מידע סודיות .5
הזוכה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל תוצר  .5.1

זה וכל מסמך ו/או ידיעה ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו אליו בקשר או בעת  הליךעבודה עפ״י 
  ביצוע התחייבויותיו. 

ויה. כל הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות, והעונש על אי מיל .5.2
 .התחייבויות הזוכה בשמירת סודיות יחולו גם על כל קבלני המשנה מטעמו

החברה רשאית להחתים את עובדי הזוכה ו/או קבלני המשנה שלו, כולם או מקצתם, על  .5.3
 הצהרת סודיות לגבי כל מידע שייוודע להם במסגרת עבודתם על פי ההסכם.

זה , ויציג  הליךותיו על פי וייביביצוע התחידאג לאבטחת כל מידע שיגיע אליו במסגרת  זוכהה .5.4
 לחברה על פי דרישתה את אמצעי אבטחת המידע  בו הוא נוקט.

 אבטחת מידע: .5.5
למלא אחר נהלי אבטחת המידע שיוכתבו  יםהמציע ו/או קבלני המשנה שלו מתחייב .5.5.1

. החברה תהא רשאית להחתים את המציע ו/או או קבלני משנה שלו לו על ידי החברה
 אבטחת מידע. על נספח

המציע מצהיר שכל התוכנות אשר ישמשו אותו במתן השירותים הינן חוקיות והינן  .5.5.2
 בבעלותו.

המציע יהיה אחראי כלפי החברה על כל מידע שמועבר אליו, דרכו, לרבות דוחות,  .5.5.3
 טפסים, קבצים מגנטיים, מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות המידע של המזמין.

 
 כח אדם .6

לעיל וכל יתר  2בסעיף אשר יעמוד בתנאי הסף המפורטים על המציע להעמיד צוות עובדים  .6.1
 התנאים הרלוונטיים במסמך זה.

על המציע להציע לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף או בדרישות האיכות אך ורק עובדים  .6.2
 מטעמו אשר מיועדים ומוצעים להשתתף בפרויקט.

אלא אם המחליפים עונים לדרישות  הליךרותים שהוצעו ביובהר כי לא יחליף המציע נותני שי .6.3
 והשינוי באישור נציג החברה מראש ובכתב.
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 אמות המידה לבחירת ההצעה המיטבית .7
 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינן כדלקמן:

 
 100% – שעתי מחיר

 
 .המחיר הינו המחיר המוצע בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ, עבור מתן השירות

  
  הצמדה כלשהי. אהמחיר יהיה קבוע ולא ייש

 מע"מ יתווסף לתמורה בהתאם לשיעורו בדין במועד הוצאת החשבונית.
 

 הערות כלליות
/או מעין , והיא אינה בגדר מכרזתחרותי פטור ממכרז פומבי פנייה זו לקבלת הצעות נעשית בהליך .8

 חברהמסכים כי ה ציעותקנותיו והממכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים ו/או חוק חובת המכרזים 
רשאית לפעול בהתאם לשיקול דעתה בלעדי בניהול ההליך ובבחירת הזוכה/ים בו וכי הוא לא 

 . אחרים והצעת היועץ הזוכה מציעיםיהיה רשאי לעיין במסמכים הקשורים בפניה לרבות הצעות 
או כדי להסיר אי החברה תהיה רשאית בכל עת לפנות למציע לבירורים ו/או לקבלת הבהרות  .9

 רים).למחיהתייחסות  (ללא בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות
או חלק ביצוע השירותים מסור את יה, ליבטל את הליך הפנשומרת לעצמה את הזכות להחברה   .10

, וכן לנהל מו"מ עם המציעים שונים, לשנות את היקף השירותים,  שיראה לה ביותריועץ ל הםמ
 .שלאחריו יידרשו להגיש הצעה סופית בכל דרך שתקבע - כולם או חלקם

במקרה בו תוגש הצעה יחידה להליך, או שתיוותר הצעה יחידה לדיון, רשאית החברה להחליט על  .11
 בחירת ההצעה או על עריכת הליך חדש.

 .לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא החברה אינה מתחייבת .12
 שומרת על זכותה לערוך בירורים לגבי מוניטין המציע, ניסיונו, ושביעות רצון לקוחותיו חברהה .13

 ולהביא שיקולים אלה בחשבון בקביעת הזוכה בהליך.
 יובהר, כי חזרה מהצעה במסגרת הליך זה לאחר מועד ההודעה על הזכייה בהליך, תהווה הפרת .14

חוזה לכל דבר ועניין. הפרת חוזה כאמור תקנה לחברה את הזכות לקבל פיצוי על פי כל דין, בגין 
ו/או ביטול  הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה. כמו כן, במקרה של חזרה מהצעה כאמור לעיל,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את ההצעה המיטבית  ההסכם עם הזוכה מכל סיבה שהיא,
 ה בתור או לצאת בהליך חדש, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הבא

 לערוך כל מחיקות ושינויים במסמכי ההליך ואין להוסיף תנאים, תניות, בקשות או הסתייגויותאין  .15
. הסתייגויות או בקשות לשינויים יקנו או במכתב נלווה מחיקות, שינויים, תוספות ע"ג המסמכים

תוספות, ה המחיקות, השינויים,להתעלם מלחברה זכות לפסול את ההצעה, או לחלופין, 
הזוכה יחויב לבצע את השירותים -וככל שההצעה תזכה, כאילו לא היו ההסתייגויות ו/או הבקשות

 בהתאם לתנאי ההליך.
פי דין, לחברה תהיה זכות -על הליךטל את הנוסף לכל המקרים האחרים שבהם החברה רשאית לב .16

 , בכל שלב שהוא, בכל אחד מהמקרים הבאים:הליךלבטל את ה
או בהליך  הליךמקרים שבהם מצאה החברה שהתקיים פגם מהותי בהליך הוצאת/ניהול ה .א

 בחירת ההצעה הזוכה או ההצעה שהייתה אמורה להיות הזוכה.
רט או בתנאים המוקדמים להשתתפות, במקרים שבהם גילתה החברה טעות או חסר במפ .ב

 .הליךלאחר הוצאת ה
 .הליךחל שינוי נסיבות או השתנו צורכי החברה באופן המצדיק, לדעת החברה, ביטול הליך ה .ג
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם תיאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה  .ד

 הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו.
 יות ו/או ביצוע עצמי.מסיבות תקציב .ה

 
לא תהא אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו ו/או למי מטעמו בקשר לביטול ההליך  החברה .17

פי דין. אם -בנסיבות המפורטות לעיל ובנסיבות אחרות שבהן היא רשאית לבטל את ההליך על
 יוחלט בחברה על ביטול ההליך, הודעה מתאימה תימסר למציעים.
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לרכוש ו/או לממש ו/או לנצל כמות כלשהי של שירותים ו/או חלקי סעיף בהליך החברה רשאית שלא  .18

 .ו/או בהזמנה
תעביר למציע הזוכה  החברהידרש, יה בהתקשרות, וניהול מו"מ אם ילאחר מתן הודעת הזכ .19

יום  14חתום כדין ע"י המציע הזוכה, תוך  חברההחוזה יוחזר ל הסכם/חוזה בכתב לחתימה.
, חתום כדין, תוך פרק הזמן שמצוין לעיל, יהווה הפרת ברההחזרת החוזה לחמתאריך משלוחו. אי 

יה ואת החוזה  יזכות לבטל את הודעת הזכ ברהחוזה מהותית מצד המציע הזוכה, אשר תקנה לח
עפ"י דין. כ"כ, אי  החברהה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר, שיעמוד לרשות ישנוצר בגין הודעת הזכי

זכות להשהות כל תשלום, המגיע למציע הזוכה,  חברה, תקנה לחברהל החזרת החוזה חתום כדין,
 .חברהעד למועד החזרת החוזה, חתום כדין, ל

לא נסתיימו  .הליךיום מהמועד האחרון להגשת ההצעות ל 90יהא ן של ההצעות שתוגשנה תוקפ .20
 שאית לדרוש אתתהא ר חברהיום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, ה 90תוך  בחירההליכי ה

 והמציעים יחויבו לפעול בהתאם לכך.   ת בתקופה נוספתהארכת תוקף ההצעו
ו/או  לפנייה זוסמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים  .21

 חיפה בלבד.  בעירלהסכם תהא לבית המשפט המוסמך 
 

 פרטים נוספים
 שרות בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמתהחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הסכם ההתק .22

  יום מראש. 14בכתב 
 

 הבהרות והשלמות
עד  baraks@ncsc.co.ilניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  ההליךלשאלות והבהרות לעניין  .23

 . 12:00בשעה  23.7.20לתאריך 
  yossiz@ncsc.co.ilניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  טכניות ומקצועיותלשאלות והבהרות  .24

 . 12:00בשעה  23.7.20עד לתאריך 
 

 הצעות הגשת אופן
 

(לרבות כל כדין על ידי מורשי חתימה  הוחתומ המלאכנדרש, את הצעתכם  העבירמתבקשים ל הנכם
(להלן:  12:00שעה ב 20.772.עד ליום המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתכם בתנאי הסף) וזאת 

 ". מחשוביועץ עבור "  tenders@ncsc.co.ilמאובטח  מיילל, "המועד האחרון לקבלת הצעות")

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות בכל עת לפני .25
  המועד הנ"ל.

 . לעיל האמורהגשת ההצעה פירושה כי המציע מביע הסכמתו ומקבל את כל  .26
 חלהההצעות,  הגשתלהאחרון המועד  עדלתיבת הדוא"ל הנ"ל  ההצעה להגעת האחריותמובהר כי 

האחרון  מועדלתיבת האימייל כאמור עד הגיע ת לאלפי רישומי החברה ש הצעה. המציע על במלואה
החברה מסירה מעצמה כל אחריות למשלוח הודעות באמצעות  .תידון לא  -ההצעותלקבלת  האמור

 רשת האינטרנט והמציעים מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה.

 
על מנת למנוע איחורים בהגשת ההצעה אנא דאגו להעביר הצעתכם לפני המועד האחרון לקבלת  .27

 ההצעות.
 
 

 בכבוד רב,
 

  מהחברה הלאומית לאספקת פחם בע"
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 להגשת הצעה טופס
                              

 תאריך: ___________
 

 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ ("החברה")     לכבוד:  
  

 tenders@ncsc.co.ilתיבת דוא"ל: באמצעות 
 
 
 

 א.ג.נ.,
  

 
 

תקשורת למתן שירותי ייעוץ, התקנה והטמעה בתחומי הפניה לקבלת הצעות  הנדון:
 עבור החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ (להלן: "החברה")מחשוב הו

 
אנו, _________________________ (נא לציין שם המציע המלא והעדכני), מס' תאגיד 

 להגיש הצעתנו במענה לפנייה שבנדון. __________________(נא לציין מס' ח.פ./שותפות/ע.מ), מתכבדים

 

כפי לתת שירותי ייעוץ, תמיכה ותחזוקה שונים אנו נהיה מוכנים  בפנייה שבנדוןבהתאם למפורט  .1
 בתמורה לשכ"ט כדלקמן:שפורטו בהצעה 

 
 ., בתוספת מע"מ כדיןיםביצוע השירות לשעה עבור__________________ ₪ 

 
 לפנייה.  4אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים בסעיף  .2

 
רצ"ב פירוט ניסיוננו  לפנייה 4.3בסעיף לצורך הוכחת ניסיון המציע בהתאם לדרישות תנאי הסף  .3

 להצעה זו. 1במסגרת נספח 
 

 

 

 הסכמה לתנאי ההליך והחוזה

הצעות לקבלת שירותים הפנייה לקבלת הנני מצהיר בזאת כי קראתי היטב והבנתי את נוסח מכתב 
וכי  אני מסכים לכל האמור ונים בתחום ייעוץ, תמיכה ותחזוקה לציוד תקשורת ומחשוב עבור החברה ש

 בהם ללא הסתייגויות כלשהן.
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 1976 -התשל"ו –מסמכים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

הריני להצהיר בזאת כי במועד הגשת ההצעה קיימים בידי כל המסמכים והאישורים הנדרשים לפי חוק 
עסקאות גופים ציבוריים (אישור מעודכן של עוסק מורשה לתשלומי מע"מ, אישור ניהול ספרים כדין) 

פסק/י דין וכן לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה 
לפי חוק עובדים  2002באוקטובר  31חלוט/ים, המרשיע/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 

ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991 –זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 
 עד למועד האחרון להגשת הצעות. 1987-התשמ"ז

 
 
 
 
 

 
_________________ ____________________________ ___________________ 

 תאריך תפקיד שם החותם
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד

_____________________, אני הח"מ, _____________, עו"ד (מ.ר. ________), מרחוב 
מאשר/ת כי מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע 
ומוסמך/ת להתחייב בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

דלעיל, וחתם/ה עליה  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
 בפני.

 
 

 
 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________

  

_________________ ____________________________ ___________________ 
 חתימה וחותמת החברהשם  מספר חברה
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 להצעה 1נספח 

 
 4.3ניסיון המציע לצורך הוכחת תנאי הסף 

 
 

, בהליך זהשקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות השנים  7ניסיון מוכח של  אנו מצהירים כי לחברתנו
 פירוט ניסיוננו כאמור:להלן הנדרש בתחום 

 
 הגוף/ארגון שם 

 
תאור השירותים 

  שסופקו
 
 

 איש קשר ממליץ שירותיםתקופת ביצוע ה
מועד תחילת 

 ביצוע
 יום/חודש/שנה

 ביצועמועד סיום 
 יום/חודש/שנה

 טלפון שם

      

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 

 

 

 

 אישור עו"ד

עו"ד (מ.ר. ________), מרחוב _____________________, אני הח"מ, _____________, 

מאשר/ת כי מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע 

ומוסמך/ת להתחייב בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

ן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כ

 בפני.

 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________
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 להצעה 2נספח 
 
 

 תוכנה או חומרה ציוד ומשווקות יצרניות בחברות תלות אי על הצהרה
 
 

והעדכני), מס' תאגיד אנו, _________________________ (נא לציין שם המציע המלא 

מצהירים בזאת כי איננו תלויים ואיננו מקבלים (נא לציין מס' ח.פ./שותפות/ע.מ),  __________________

כל עמלה או טובת הנאה אחרת מיצרנים או משווקים של ציוד חומרה או תוכנה שלקוחותינו רוכשים עקב 

 המלצתנו.

 

 

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד

עו"ד (מ.ר. ________), מרחוב _____________________, מאשר/ת כי  אני הח"מ, _____________,

מר/גב' _____________ ומר/גב'____________ הינו/ה מורשה חתימה מטעם המציע ומוסמך/ת להתחייב 

בשמו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.לא יעשה/תעשה 

 

 חתימה +חותמת: _______________________ תאריך: __________________

 
 


