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 18/274מכרז מס' 

שרותי  תלקבל"החברה") מזמינה בזאת הצעות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 
בתחומי ביטוחי הרכוש והחבויות לסוגיהם של החברה, לרבות , יעוץ בתחום הביטוח

ביטוחים במסגרת מכרזים וחוזי התקשרות לביצוע רכש, קבלת שירותים וביצוע עבודות 

 גרוע מהאמור לעיל, יכללו השירותים, בין היתר:קבלניות. מבלי ל

 

 בדיקת צרכי הביטוח של החברה; .1

 ייעוץ בגיבוש מדיניות הביטוח של החברה; .2

 מתן מידע שוטף לגבי התפתחויות ועדכונים בתחום הביטוח; .3

הובלת תהליך חידוש פוליסות הביטוח והתאמת פוליסות הביטוח בהתאם לפעילות  .4

לרכישת ביטוחים התואמים את פעילות החברה וכן ניסוח החברה, לרבות מתן המלצות 

 ועריכה של פוליסות הביטוח של החברה, כולל בדיקת פוליסות בכל חידוש;

ליווי וסיוע בטיפול בתביעות כנגד החברה ותביעות שהוגשו על ידי החברה, כולל בטיפול  .5

 מול מבטחים, השמאים ומומחים אחרים מטעמם;

ח ונספחי ביטוח בהסכמי התקשרות של החברה, לרבות מענה ייעוץ וניסוח סעיפי ביטו .6

 על כלל שאלות הבהרה עם צדדים שלישיים ובמכרזים והתקשרויות שהחברה מפרסמת;

בדיקה ואישור של נספחי ביטוח, לרבות, התכתבות ומשא ומתן עם סוכני ביטוח, יועצי  .7

 ביטוח וחברות ביטוח להתאמת נספחי הביטוח לדרישות החברה;

 ייעוץ שוטף וחוות דעת בכל שאלה ונושא שיש להם היבט ביטוחי;מתן  .8

 השתתפות בדיונים פנימיים בחברה ומול חברות הביטוח בהתאם לנדרש; .9

 

 12תקופות נוספות של  4 -בלחברה תהיה אופציה להארכה, . שנה הינה ההתקשרותתקופת 

 . חודשים כל אחת
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 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

ך ורק מציע אשר עומד, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, בכל רשאי להשתתף במכרז א
 התנאים הבאים:

 
 5המציע הוא משרד ייעוץ הפועל בישראל ומתמחה בתחום הביטוח, בעל ניסיון של  .1

השנים שקדמו להגשת ההצעות, במתן ייעוץ בתחום הביטוח  7שנים לפחות במהלך 

₪, מיליון  50-נסות שלהם גבוה מלשלושה גופים ציבוריים שונים לפחות, שמחזור ההכ

מהם לפחות חברה ממשלתית (או חברת בת ממשלתית) אחת, ובנוסף לכך במתן ייעוץ 

לחברה אחת לפחות, הפועלת בתחום משק האנרגיה (דלק, גז, חשמל וכד'), שמחזור 

 ₪. מיליון  50 -ההכנסות שלה גבוה מ

שעות  150רות כאמור היה היקף הייעוץ שניתן על ידי המציע, לכל אחד מהגופים/חב

 ייעוץ בשנה לכל הפחות.

הייעוץ לכל אחד מהגופים הציבוריים והחברות שהציג המציע לא יקטן משנה אחת 

 חודשים). 12ברציפות (

עירייה, רשות מקומית, חברה ממשלתית, חברת בת  -"גוף ציבורי" לעניין סעיף זה 

א' לפקודת העיריות,  249יף ממשלתית, משרדי ממשלה, תאגיד עירוני כמשמעותו בסע

צה"ל, משטרת ישראל, תאגיד שהוקם על פי דין, וכן תאגיד המוחזק באופן מלא על ידי 

 איזה מהמפורטים לעיל.

כמשמעותן בחוק  -"חברה ממשלתית" ו"חברת בת ממשלתית" לעניין סעיף זה 

 .1975 –החברות הממשלתיות, תשל"ה 

ל ביטוחי רכוש וחבויות לסוגיהם, ביטוחים תחום ש –"תחום ביטוח" לעניין סעיף זה 

 במסגרת מכרזים והתקשרויות לרכש טובין, לקבלת שירותים, ולביצוע עבודות קבלניות.

מומחים בתחומי הביטוח, ומתוכם עורך דין  3המציע מעסיק כעובדים אורגנים לפחות  .2

 אחד לפחות (המומחה כאמור בתחום הביטוח).

מעביד -כל מי שמתקיימים בינו לבין המציע יחסי עובד -צורך סעיף זה "עובד אורגני" ל

 ומקבל משכורת בתלוש שכר מאת המציע.



  
  204501# 

בעל תואר אקדמי ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה  -"מומחה" לצורך סעיף זה 

להשכלה גבוהה בישראל, או בעל תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה 

לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם משרד החינוך בה הוא פועל מחוץ 

בארץ באחד או יותר מהתחומים: כלכלה, ביטוח, משפטים, ראיית חשבון, הנדסה, 

השנים האחרונות  5מנהל עסקים, והינו בעל ניסיון בתחומי ביטוח רכוש וחבויות, של 

 לפחות (מלאות), המסתיימות במועד הגשת ההצעות.

המציע ו/או כל מי שקשור אליו (לרבות כל תאגיד השולט במציע,  מעובדיי המציע ו/או מ .3

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 משווקים 

עובדים ו/או מועסקים בידי ו/או לחברת ביטוח ו/או חברה קשורה בתחום הביטוח ו/או 

אינם מקבלים ו/או זכאים לקבל הטבות מחברת/חברות ביטוח ו/או סוכן/סוכני ביטוח, 

חודשים קודם למועד הגשת ההצעות. המציע יצרף להצעתו את כל  12והכל לפחות 

 המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור לעיל.

פי כל דין לצורך במתן השירותים (לרבות רישיון המציע בעל כל רישיון הנדרש על  .4

 עסק).

 .1976-המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5

 

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף, כאמור לעיל.

 

 , יה בן דורלידי עו"ד מא, 08.11.2018 -בהבהרות המועד האחרון לפנייה

 ךתו ,maya_b@pei.co.il ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני 2018353-073פקס מספר ב

 .פירוט תוכן הפנייה, פרטי השואל ומספר פקס וכתובת דוא"ל למענה

 

 לתיבת המכרזים במשרדי החברה. 20.11.2018 –המועד האחרון להגשת הצעות 

 

ת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות כניס

 המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום (בתאום 

)  maya_b@pei.co.ilאו פנייה לדוא"ל  073-2018353מראש באמצעות פקס מס' 

 .1, א.ת. הרצליה, בקומה 3חוב הסדנאות במשרדי החברה בר

 

mailto:maya_b@pei.co.il
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החברה שומרת אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם  www.pei.co.ilמודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

 

http://www.pei.co.il/

	1. בדיקת צרכי הביטוח של החברה;
	2. ייעוץ בגיבוש מדיניות הביטוח של החברה;
	3. מתן מידע שוטף לגבי התפתחויות ועדכונים בתחום הביטוח;
	4. הובלת תהליך חידוש פוליסות הביטוח והתאמת פוליסות הביטוח בהתאם לפעילות החברה, לרבות מתן המלצות לרכישת ביטוחים התואמים את פעילות החברה וכן ניסוח ועריכה של פוליסות הביטוח של החברה, כולל בדיקת פוליסות בכל חידוש;
	5. ליווי וסיוע בטיפול בתביעות כנגד החברה ותביעות שהוגשו על ידי החברה, כולל בטיפול מול מבטחים, השמאים ומומחים אחרים מטעמם;
	6. ייעוץ וניסוח סעיפי ביטוח ונספחי ביטוח בהסכמי התקשרות של החברה, לרבות מענה על כלל שאלות הבהרה עם צדדים שלישיים ובמכרזים והתקשרויות שהחברה מפרסמת;
	7. בדיקה ואישור של נספחי ביטוח, לרבות, התכתבות ומשא ומתן עם סוכני ביטוח, יועצי ביטוח וחברות ביטוח להתאמת נספחי הביטוח לדרישות החברה;
	8. מתן ייעוץ שוטף וחוות דעת בכל שאלה ונושא שיש להם היבט ביטוחי;
	9. השתתפות בדיונים פנימיים בחברה ומול חברות הביטוח בהתאם לנדרש;
	רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע אשר עומד, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים הבאים:
	1. המציע הוא משרד ייעוץ הפועל בישראל ומתמחה בתחום הביטוח, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 7 השנים שקדמו להגשת ההצעות, במתן ייעוץ בתחום הביטוח לשלושה גופים ציבוריים שונים לפחות, שמחזור ההכנסות שלהם גבוה מ-50 מיליון ₪, מהם לפחות חברה ממשלתית (או חברת ב...
	היקף הייעוץ שניתן על ידי המציע, לכל אחד מהגופים/חברות כאמור היה 150 שעות ייעוץ בשנה לכל הפחות.
	הייעוץ לכל אחד מהגופים הציבוריים והחברות שהציג המציע לא יקטן משנה אחת ברציפות (12 חודשים).
	"גוף ציבורי" לעניין סעיף זה - עירייה, רשות מקומית, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית, משרדי ממשלה, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249 א' לפקודת העיריות, צה"ל, משטרת ישראל, תאגיד שהוקם על פי דין, וכן תאגיד המוחזק באופן מלא על ידי איזה מהמפורטים לעיל.
	"חברה ממשלתית" ו"חברת בת ממשלתית" לעניין סעיף זה - כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה – 1975.
	"תחום ביטוח" לעניין סעיף זה – תחום של ביטוחי רכוש וחבויות לסוגיהם, ביטוחים במסגרת מכרזים והתקשרויות לרכש טובין, לקבלת שירותים, ולביצוע עבודות קבלניות.
	2. המציע מעסיק כעובדים אורגנים לפחות 3 מומחים בתחומי הביטוח, ומתוכם עורך דין אחד לפחות (המומחה כאמור בתחום הביטוח).
	"עובד אורגני" לצורך סעיף זה - כל מי שמתקיימים בינו לבין המציע יחסי עובד-מעביד ומקבל משכורת בתלוש שכר מאת המציע.
	"מומחה" לצורך סעיף זה - 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 משרד החינוך בארץ באחד או יותר מהתחומים: כלכלה, ביט...
	3. המציע 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 משווקים לחברת ביטוח ו/או חברה קשור...
	4. המציע בעל כל רישיון הנדרש על פי כל דין לצורך במתן השירותים (לרבות רישיון עסק).
	5. המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

