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23.6.20 
 לכבוד:

 02/2020מציעי מכרז 

  קבלת שירותי ייעוץ בנושא ניהול סיכונים -202002/הנדון: מכרז 
 1מס'  –הבהרה ובקשות מסמך מענה לשאלות 

 המכרז שבנדון:התקבלו במשרדי החברה בקשר עם הבהרה שולבקשות להלן התייחסות קנט לשאלות  .1

מספר  מס"ד

 עמוד

מספר 

 סעיף

 מענה הבהרהשאלה / 

1 ,17,5 ,

18,19, 

נספח -ו 3

 ד' )ב', ג',ד'(

מפורטים תנאי הסף לעניין  3בסעיף 

, בנספח ד' מצוין 3.2-3.6ניסיון בסעיפים 

, 3.2שיש לפרט את הניסיון לפי סעיפים 

 .3.4-ו 3.3

האם לא מתקבל ניקוד עבור ניסיון 

 ?3.5-3.6המצוין בסעיפים 

בשל טעות סופר הושמטו 

נוסח מעודכן של הסעיפים, רצ"ב 

 נספח ד'.

האם יתקבל ניקוד בגין ניסיון עבודת  3.5,3.6 5 2

היועץ הבכיר בחברת ביטוח, גמל ופנסיה 

במחלקת ניהול סיכונים )ניהול סיכונים 

 שוטף וביצוע סקרי סיכונים(? 

הניקוד  8.4.1בהתאם לסעיף 

בסעיף התרשמות ועדת האיכות 

ילקח בחשבון גם נסיונו הקודם 

 עץהיושל 

האם ניסיון עבודת היועץ הבכיר בחברת  3.5,3.6 5 3

ביטוח, גמל ופנסיה במחלקת ניהול 

סיכונים )ניהול סיכונים שוטף וביצוע 

סקרי סיכונים( יחשב כעמידה בתנאי 

 סף?

ניסיון משמעותי בניהול סיכונים 

בפועל בחברת ביטוח )לא גמל 

ופנסיה( יכול להיחשב כעמידה 

 בתנאי הסף.

מפורט כי יש לצרף את   4.2בסעיף  4.2 5 4

פירוט ניסיונו של המציע ושל בעלי 

 התפקידים המוצעים. 

מצוין כי תנאי הסף הם  3.6-ו 3.5בסעיף 

 עבור יועץ בכיר יחיד. 

האם הכוונה שניתן להציע מספר יועצים 

מטעם המציע אשר להם ניסיון מצטבר 

 (? 3.6-ו 3.5העונה על כל תנאי הסף )

נו מעסיק מגוון מומחי תוכן נציין כי משרד

בנושאים שונים: ניהול סיכונים בחברות 

ממשלתיות, ניהול סיכונים פיננסיים, 

ניהול סיכונים ביטוחיים, ניהול סיכונים 

תפעוליים, כולל מעילות והונאות. כך 

שיתכן שהידע המקצועי הנדרש בתנאי 

 הסף מחולק אצל מספר יועצים בכירים.

, יש מדובר על תנאים מצטברים

להגיש יועץ אחד שעונה על כלל 

לדעתי צריך  התנאים המפורטים.

לתקן את תנאי הסף כך שהיועץ 

הבכיר צריך היות בעל ניסיון 

באחד התחומים ביטוח או חברה 

ממשלתית ובצוות היועצים של 

הספק קיים ניסיון מצטבר של 

חברת ביטוח אחת ושתי חברות 

 ממשלתיות



#10455513 

מספר  מס"ד

 עמוד

מספר 

 סעיף

 מענה הבהרהשאלה / 

5 5 3.2 ,3.4 ,

3.5 ,3.6 

בפירוט הניסיון בתנאי הסף ניתן  האם

להחשיב עבודה בחברת קנ"ט הן כחברה 

 ממשלתית והן כחברת ביטוח? 

ניסיון בקנט רלוונטי הן כחברת 

 ביטוח והן כחברה ממשלתית

נספח ד'  18 6

 )ג(

נרשם כי יש לפרט את הניסיון בהתאם 

למכרז: "להלן  3.3לתנאי הסף בסעיף 

ברות פירוט החברות הממשלתיות ו/או ח

הביטוח להם סיפק המנהל הבכיר / 

שותף המוצע שירותי ייעוץ בתחום ניהול 

 השנים האחרונות".  5סיכונים במהלך 

 5מצוין כי "למציע נסיון של  3.3בסעיף 

שנים לפחות בתחום ניהול סיכונים 

בתחום השקעות לקרן השתלמות ו/או 

קופת גמל ו/או גופים פיננסיים ו/או 

 חברות ביטוח".

ת אי התאמה בין הדרישה לפירוט קיימ

הניסיון בנספח לבין תנאי הסף בסעיף 

3.3 . 

 רצ"ב נוסח מתוקן של נספח ד'

נספח ד'  19 7

 )ד(

נרשם כי יש לפרט את הניסיון בהתאם 

למכרז: "להלן  3.4לתנאי הסף בסעיף 

פירוט החברות הממשלתיות ו/או חברות 

הביטוח להם סיפק היועץ הבכיר המוצע 

שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים 

 השנים האחרונות".  5במהלך 

 5מצוין כי "למציע נסיון של  3.4בסעיף 

ונים עבור שנים לפחות בעריכת סקרי סיכ

חברות ממשלתיות ובנוסף  2לפחות 

 עבור לפחות חברת ביטוח אחת".

קיימת אי התאמה בין הדרישה  -

לפירוט הניסיון בנספח לבין תנאי 

 .3.4הסף בסעיף 
מה ההבדל בין היועץ הבכיר המצוין  -

בסעיף ד' לנספח ד' לבין המנהל 

הבכיר/ שותף, המצוין בסעיף ג' 

 לנספח ד'?

 של נספח ד'רצ"ב נוסח מתוקן 

האם מבוקש  –לעניין סקר הסיכונים  2.4 4 8

תשלום גלובלי? וכן הערכת שעות לביצוע 

 הסקר.

יש להגיש תשלום גלובלי עבור 

סקר הסיכונים. הסקר מוערך 

 שעות. 150ב

שעות הינו  45האם ההיקף המרבי של  2.4 4 9

עבור הייעוץ השוטף בלבד? דהיינו, עבור 

 ריף נפרד ?סקר הסיכונים מבוקש תע

שעות  45יקף השעות של ה

מתייחס לייעוץ שוטף. עבור 

 הסקר נדרש תמחור נפרד.

לא נמצא התעריף המרבי אליו קיימת  2.4 4 10

 התייחסות בסעיף זה.

 התעריפים מפורטים בנספח ז'.

 עבור שכ"ט שעתי. ₪ 250

עבור שכ"ט לעריכת  ₪ 40,000

 סקר סיכונים
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מספר  מס"ד

 עמוד

מספר 

 סעיף

 מענה הבהרהשאלה / 

נספח ח'  26-27 11

 4סעיף 

ר הסיכונים: האם ניתן לקבל פרטים סק

נוספים לעניין: היקף ההכנסות השנתי, 

היקף תיק ההשקעות של החברה, מספר 

היחידות המקצועיות עליהן חל הסקר, 

מספר עובדי החברה, תיאור מערכות 

המידע עליהן חל הסקר לרבות שם 

המערכת, למה היא משמשת וההיקף 

השנית של הטרנזקציות )כמות וסכום( 

 . בוצעים במערכתהמ

ניתן לעיין בדוחות הכספיים של 

קנט המופיעים באתר האינטרנט 

 של החברה.

נבקש לשנות את תנאי הסף המקצועיים  3.2/3.3/3.4 5 12

כאשר ליועץ הבכיר יש את הניסיון 

 הנדרש מהמציע.

לא מקובל, עם זאת, חל שינוי 

 רצ"ב נוסח מתוקן -בתנאי הסף

הגיש הצעה יחד עם עוד האם ניתן ל כללי כללי 13

משרד כאשר משרד אחד הוא המציע 

 והמשרד השני יוגש יחד בהצעה.

אין אפשרות להציע הצעה 

 משותפת

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסכי המכרז. כל תיקון לסעיפי  .2

ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים במסמכי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנות במסמך זה יתקנו 

 במסמך זה במפורש. צוינוהמכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא 

 .13:00בשעה  29.7.20לתשומת לבכם: חל שינוי בתנאי הסף ובמועדי המכרז. מועד אחרון להגשה נדחה ליום  .3

 יתר מסמכי המכרז נותרים ללא שינוי. .4

 מעטפת ההצעה.יש לצרף מסמך זה ל .5

 בברכה,

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות -קנט

 1מס' הבהרה מענה לשאלות הריני לאשר את קבלת מסמך 

 חתימה:________________________ ____שם המציע:______________


