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ניהול קופת ל"החברה") מזמינה בזאת הצעות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

  "העבודה"). –(להלן  גמל מסוג קרן השתלמות כברירת מחדל לעובדי החברה

  . חודשים 36לתקופה של  הינהתקופת ההתקשרות 

את תקופת ההסכם לחברה שמורה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, להאריך 

חודשים כל אחת, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה  12לשתי תקופות נוספות, בנות 

  על חמש שנים. 

  :במצטבר, תנאי הסף להשתתפות במכרז

המציע הוא חברה מנהלת, בעל רישיון חברה מנהלת, כהגדרת מונחים אלה בחוק  . 1

  .קופות גמל, המנהל קופת גמל מסוג קרן השתלמות

מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי  אינוור של המציע צד קש . 2

לא נותן שירותי בקרה על הפקדתם. תנאי סף זה לא כן לקופות הגמל, ו החברה

דמי הניהול שהציע המציע במכרז הוא השיעור הנמוך ביותר  יאם שיעור ,יחול

 .שהוצע מבין המציעים הכשרים במסגרת המכרז

כיסויים ביטוחים משלימים  החברהשלו, לא משווקים לעובדי  המציע או צד קשור . 3

לכיסויים הביטוחים שנכללו בקופת ברירת המחדל, ואשר עלותם לא נגבית 

אם שיעור דמי הניהול שהציע המציע  ,מתשלומי העובד. תנאי סף זה לא יחול

 .במכרז הוא השיעור הנמוך ביותר שהוצע מבין המציעים הכשרים במסגרת המכרז

טובת הנאה כלשהי, במישרין או  לחברהציע או צד קשור שלו, לא נותנים המ . 4

 ן. בעקיפי

 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 1כהגדרתו בתקנה  -בסעיף זה קשור"  "צד

 .2012-בתשע" ם),ללי השקעה החלים על גופים מוסדיי(קופות גמל) (כ

 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה); המציע  . 5

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין המציע  . 6

בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא 

 הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים; 

ישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  למציע כל הא . 7

  .1976 –חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 

  
המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט 

  הטכני, כאמור לעיל.



ים במשרדי לתיבת המכרזההצעות יוגשו . 13.04.2021- המועד האחרון להגשת הצעות 

  .כמפורט במסמכי המכרז ,החברה

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

  המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.

 – www.pei.co.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת 

  ם.מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותי –מכרזים 

  יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז .

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  ilwww.pei.co. מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.


