
מכרז פומבי ממוכן מס' 01-2021
לקבלת שירותי ייעוץ, תקשורת, אסטרטגיה ויחסי ציבור 

עבור קנט - קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
קנט- קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ (להלן: "קנט") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות   .1
לקבלת שירותי ייעוץ, תקשורת, אסטרטגיה ויחסי ציבור  עבור קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ (להלן: "השירותים").

תיאור מפורט של השירותים מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם.  
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד בו ייחתם ההסכם ולתקופה של שנתיים. לקנט שמורה הזכות להאריך את   .2
תקופת ההתקשרות עם המציעים זוכים על פי שיקול דעתה, לשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, או חלק מהן, לפי שיקול 
דעתה הבלעדי. מובהר כי ההארכה של תקופת ההתקשרות תהא אוטומטית, למעט אם קנט הודיעה למציע הזוכה 30 יום מראש לפני 

תום תקופת ההתקשרות, או תקופת ההתקשרות המוארכת, על אי חידוש האופציה המוקנית לה.
תנאי סף  .3

רשאי להגיש הצעה כל גוף אשר במועד להגשת ההצעות מגיש את כלל המסמכים הנדרשים וכן מקיים אחר כל הדרישות והתנאים   
המצטברים שלהלן:

מציע אשר הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.  .3.1
המציע הינו בעל ניסיון של לפחות 5 שנים במתן שירותי יח"צ במהלך 8 השנים האחרונות.  .3.2

במהלך 8 השנים סיפק המציע שירותי יח"צ ללפחות 3 גופים ציבוריים ו\או פיננסיים ואו חברות ביטוח ו\או גופים חקלאיים ו  .3.3
\או חברות ממשלתיות לתקופה של שנתיים רצופות לפחות לכל אחד מהגופים. 

הבהרה- לצורך עמידה בתנאי סף זה יש להציג ניסיון של המציע בלבד ולא ניסיון של בעלי המניות של המציע (גם אם מדובר   
בבעל מניות אחד).

היועץ המוצע עבור מתן השירותים הינו שותף או בעל מניות בגוף המציע והינו בעל ניסיון של 8 שנים לפחות וסיפק שירותים   .3.4
ללפחות ל 2 גופים ציבוריים ו\או פיננסים ואו חברות ביטוח ו\או גופים חקלאיים ו\או חברות ממשלתיות לתקופה של שנתיים 

רצופות לפחות לכל אחד מהגופים.
המציע אינו מספק שירותים לאחד מבעלי המניות של קנט למעט המדינה.  .3.5

המציעים ידרשו להעביר לקנט תכנית עבודה המוצעת לקנט הכוללת בין השאר נושאי אסטרטגיה  וניהול משברים בהיקף של   .3.6
עד 10- עמודים.

השתתפות בכנס מציעים  .3.7
כנס מציעים יתקיים ביום 13.7.21 בשעה 12:00. ההתכנסות תהיה באמצעות זום ובכפוף לרישום מראש עד ליום 12.7.21 בשעה   .4
12:00  במייל danamo@kanat.co.il. השתתפות המציע או מי מטעמו בכנס הינה חובה ומציע אשר לא ישתתף בכנס (בעצמו או 
באמצעות מי מטעמו) לא יהיה רשאי להשתתף במכרז אלא אם כן החליטה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי למחול על קיום תנאי 
זה. החברה תוכל לערוך כנס אחד או יותר ו/או כנסים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי שיקול 

דעתה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.kanat.co.il, ומציע אשר מעוניין להגיש הצעתו יורידם מאתר זה.  .5

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב לקנט באמצעות מערכת הגשת המכרזים   .6
 danamo@kanat.co.il :במידה ויש תקלה ניתן לפנות גם  לכתובת דוא"ל ,/https://kanat.michrazim.info/tenders-public :בכתובת
וזאת עד ליום 15.7.2021 בשעה 12:00 תוך פירוט השאלות, הבקשות להבהרה, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות 
שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט במכרז או במסמכי ההצעה. על המציע לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל. מציע 

שלא יפנה כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור.
לפרטים ניתן לפנות לדנה מורי, אחראית רכש, מכרזים והתקשרויות: 052-9402277 / 073-2263250  

 /https://kanat.michrazim.info/tenders-public :את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת הגשת המכרזים הנמצאת באתר קנט ובכתובת  .7
וזאת עד ליום 29.7.21 בשעה 12:00.

קנט אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות   .8
כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז   
בכבוד רב,גובר על הוראות מודעה זו.

קנט- קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

קנט- קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ 


