מכרז לתכנון ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק
( )UPSלמערכת ההולכה לגז טבעי ולהקמת מאגר קבלנים
("( )INGL/ TENDER/2013/13המכרז")

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה") ,חברה בבעלות ממשלתית מלאה ,מפרסמת בזאת מכרז פומבי
לתכנון ,אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק ( )UPSלמערכת ההולכה לגז טבעי ולהקמת
מאגר קבלנים.
לעניין עבודות התכנון ,האספקה וההתקנה הנ"ל והעבודות הנלוות להן ,ההתקשרות תהא בתוקף עד המאוחר
מבין )1( :תום שנתיים ממועד צו התחלת העבודה או  )2( -מועד אישור החברה למסירת כל המערכות
בכתב הכמויות במכרז .לחברה נתונות עד  4אופציות להארכת תקופת ההתקשרות הנ"ל למשך עד שנתיים
נוספות בכל פעם ,כלומר סה"כ עד  8שנים נוספות ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
לעניין שירותי התחזוקה ,ההתקשרות לגבי כל אחת מהמערכות תהא בתוקף למשך  8שנים ממועד תום
תקופת האחריות של הקבלן למערכת ,ממועד אישור החברה למסירת המערכת.
מציעים העומדים בתנאי הסף שלהלן הצריכים להתקיים במציע נכון למועד הגשת ההצעה ,מוזמנים להגיש
הצעה למכרז:
תנאי הסף
 .1המציע הינו חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל;
 .2בכל אחת מהשנים  2012 - 2010ועד למועד הגשת ההצעה ,המציע עסק בתכנון ,אספקה והתקנה
של מערכות אל-פסק בהספק בטווח של  15KVAעד ( 30 KVAכולל).
 .3למציע צוות לביצוע התקנת מערכות האל-פסק ולביצוע עבודות תחזוקה ,הכולל:
(א) שני מנהלי פרויקטים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות משנת  ,2010בניהול פרויקטים של תכנון,
אספקה והתקנה של מערכות אל-פסק בהספק כאמור בסעיף  2לעיל ,אשר יועסקו בעבודות
לפי המכרז.
(ב) ארבעה טכנאים לפחות ,בעלי ניסיון של שנתיים לפחות משנת  ,2010באספקה והתקנה של
מערכות אל-פסק בהספק כאמור בסעיף  2לעיל ,אשר עברו השתלמות אצל יצרן המערכות
המוצעות ו/או אשר המציע התחייב בהצעתו כי יעברו השתלמות כאמור בתוך  3חודשים
מחתימת ההסכם לפי המכרז.
 .4המציע משמש כספק רשמי בישראל של יצרן המערכת המוצעת בהצעתו ומוסמך ליתן למערכת זו
שירותי תחזוקה מטעם היצרן ,לפחות עד לסוף שנת .2014
 .5למציע מחזור מכירות ממערכות אל-פסק של לפחות  5מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) בממוצע ,בשנים
.2012 - 2010
 .6למציע הסמכה בתוקף על פי ת"י .ISO-9001
 .7למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-לביצוע העבודות.
 .8המציע רכש את מסמכי המכרז ושילם עבור השתתפות במכרז.
מידע כללי
• ניתן לצפות בדברי הסבר כלליים אודות מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה ,שכתובתו:
 ,www.ingl.co.ilתחת לשונית "מכרזים" .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ניתן לעיין במסמכי המכרז
קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי החברה בכתובת שלעיל בתיאום מראש.
• את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה במגדל עתידים ,קומה  ,32קרית עתידים,
תל אביב ,אצל גב' קורין ליבוביץ ,אגף הקמה ,החל מיום  16/12/2013בין השעות 16:00-09:00
בתמורה לסך של  500ש"ח כולל מע"מ .הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום דמי השתתפות של
 500ש"ח כולל מע"מ עד למועד הגשת ההצעה .תשלומים אלה לא יוחזרו בכל מקרה .תשלום
כאמור ניתן לשלם במשרדי החברה בהמחאה לפקודת החברה או בהעברה בנקאית לחשבון החברה
שפרטיו במסמכי המכרז .רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת
זהות הגורם אותו הוא מייצג.
לברורים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוניs-gorny@ingl.co.il :
•
• מציעים שרכשו את מסמכי המכרז יוכלו להעביר שאלות הבהרה באמצעות כתובת הדוא"ל שלעיל
עד ליום .25/12/2013
• על המציעים להגיש את הצעותיהם באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי החברה בכתובת
שלעיל החל מיום  7/1/2014ולא יאוחר מיום  8/1/2014בשעה .16:00
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תנאי הסף ויתר פרטי המכרז מוצגים במודעה זו בתמצית בלבד וכי הנוסח
המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הסף וכן
תנאים נוספים במכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז .החברה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר
או בכל הצעה שהיא .המכרז כולל הליך תחרותי נוסף בהתאם לתנאי המכרז .החברה שומרת על הזכות
לנהל משא ומתן עם המציעים בכל שלב משלבי המכרז ולבטל את המכרז ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ובכפוף להוראות כל דין.

