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 הגדרות .1

 במכרז זה, תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:

 "ים"אתר
- 

יבוצעו העבודות  הםב ,, של החברהיםעתידיהם או מיקייה, ניםמתקהכל 
פסק, עפ"י מכרז זה וכפי שתחליט החברה לפי  -מערכות אל  להתקנת

 שיקול דעתה הבלעדי.

 "בעל זיקה"
- 

בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, 
 .1953 –התשכ"ח 

 ונספחיו. נספח א'כההסכם על נספחיו שייחתם עם הזוכה, המצורף  - "ההסכם"

 "הצעה"
- 

פי מסמכי -ללת את כל המסמכים שצירופם נדרש עלהצעת מציע הכו
המכרז ונספחיהם כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין, בצירוף מסמך זה 

 תיקון לו.ווכל הבהרה 

 "הצעת המחיר"
- 

להלן בהתאם  נספח ב'טופס להגשת הצעת מחיר שיגיש המציע בנוסח 
יקול . החברה רשאית לפי שואשר יצורף כנספח ט"ו להסכם לתנאי המכרז

 הצעת המחיר בהתאם לצרכיה.הגשת דעתה הבלעדי לשנות את טופס 

 "הוועדה"
- 

וועדת המכרזים של החברה בהרכבה כפי שהוא מעת לעת, לרבות צוות 
 מטעמה שמונה לשם בדיקת ההצעות.

 מכרז.הפי תנאי -מציע במכרז, שהוועדה הודיעה לו כי הוא הזוכה על - "הזוכה"

 "המכרז" 

- 

פסק -תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אלל מכרז פומבי
(UPS) הכל כמפורט  ולהקמת מאגר קבלנים, מערכת ההולכה לגז טבעיל

 במסמך זה להלן. 

 "  עבודות"ה

- 
( UPSפסק )-עבודות תכנון, אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות אל

במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי הקיימים והעתידיים, בהתאם לתנאי 
 הסכם.כנספח א' ל ורףהסכם והמפרט הטכני המצה

 "המערכות"
- 

פסק, מצברים, מטען ספק ויציאה ללוח חלוקה, -מערכות הכוללות אל
 להסכם(. נספח א'הכל כמפורט במפרט הטכני )

"מערכת 
לחוק  2המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל, כהגדרתה בסעיף  - ההולכה"

 .2112-משק הגז הטבעי, התשס"ב
 מי שהגיש את הצעה על מנת להשתתף במכרז.  - "מציע"

 רקע על החברה .2

"( הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה והיא החברהחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "
, להקים ולתפעל את מערכת 2112-בעלת רישיון, בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב

כת זו כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי ההולכה לגז טבעי בישראל. מער
ק"מ ויותר, תחנות קבלה לגז, תחנות להגפת גז, וכן תחנות להפחתת לחץ הגז  521-קיים ועתידי של כ

(Pressure Regulating Metering Station - "PRMS" .הפרושות ברחבי הארץ ,) 

 קיימת במאות ק"מ נוספים במהלך השנים הקרובות.החברה מתעתדת להרחיב את מערכת ההולכה ה

הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי, הן מבחינה כלכלית, 
הן מבחינת איכות הסביבה, והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. בשל דחיפותו, 

ממשלת ישראל ועל פי התחייבויות החברה מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי 
 ללקוחותיה.

על  27תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות )תמ"א 
, חנגזרותיה(, באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה, כתחנות כו

 חברות חלוקה לצרכנים קטנים. מפעלי תעשייה גדולים וצרכנים אחרים, לרבות
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 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

: הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין הבהרה
 בות כלשהם מצד החברה.בו כדי להוות מצג או התחיי

 ואופציות להארכתה היקפה ה,עלוחות זמנים לביצו ,מהות ההתקשרות, תנאיה .3

 22של ע"י הקבלן הזוכה  ותחזוקה ה, הפעלה, מסירמכרז זה מתייחס לתכנון, אספקה, התקנה .2.1
פסק עבור מתקני החברה, המצויים באזור התחום בין קו הרוחב העובר בקיבוץ בית -מערכות אל

ת האופציה ו, וכן מערכות נוספות בתקופן קו הרוחב העובר בקצהו הדרומי של ים המלחקשת לבי
מפת מערכת ההולכה לגז טבעי מצורפת למפרט הטכני )נספח א'  ת לחברה לפי מכרז זה.והמוקנ

 להסכם(.

מובהר, להסכם.  ט'נספח מצורף כמערכת )כל להתקנת הכולל את אבני הדרך לוח הזמנים השלדי  .2.2
לשינוי ע"י החברה בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים  ןמשוער ונית והינמנים הנ"ל כי לוח הז

 .של החברה ולשיקול דעתה

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ויידרש לבצע מספר עבודות במקביל עבור מספר אתרים  .2.2
 ובאזורים שונים בארץ.

לעיל יבוצעו ע"י ות מערכות הנזכרהכל העבודות בקשר עם כי החברה אינה מתחייבת כי  מובהר .2.5
כמו כן, מובהר כי ציון מספר המערכות נעשה הזוכה ואינה מתחייבת להיקף ביצוע כלשהו. 

לידיעה כללית בלבד והוא מבוסס על המרכיבים, הדרישות, האישורים והתכנונים וכיו"ב 
ין ידועים לחברה במועד פרסום המכרז, וכי לזוכה לא תהיה עילת תביעה כלשהי כנגד החברה בגה

  .מערכותה שינויים בכמות

אישור חודשים ממועד  25ליתן אחריות לכל מערכת, על כל מרכיביה, במשך הזוכה יידרש  .2.5
 לא תוספת תשלום, והכל בהתאם לתנאי ההסכםל ת,של כל מערכ תה הסופיתקבלהחברה ל

 ."(האחריותתקופת ": )להלן

 תקופת ההתקשרות .2.5

א תהההתקשרות  – עבודות הנלוות להןהתקנה והההתכנון, האספקה ו עבודות ענייןל .2.5.1
( 2)המועד המצוין בצו לתחילת העבודות; משנתיים ( תום 1בתוקף עד המאוחר מבין )

 (י')נספח שבהצעת המחיר  תומערכהכל האחרונה מבין  מועד הקבלה הסופי של המערכת
ך את תקופת להארי ותאופצי 5עד  , כאשר לחברה נתונות"(תקופת ההקמה)להלן: "

, לשם ביצוע העבודות נוספות בכל פעםנוספות, עד שנתיים  שנים 3עד של למשך  הקמהה
 ."(ת האופציהותקופ" :)להלן הנ"ל בהיקף שייקבע על ידי החברה

 3 משךל תהאלגבי כל אחת מהמערכות ההתקשרות תחזוקה למערכות,  שירותי לעניין .2.5.2
    ."(התחזוקהתקופת ": )להלן מערכתל ממועד תום תקופת האחריות שנים

 היקף ההתקשרות .2.7

החברה תהא רשאית, לפי שיקול  ,לעיל לגבי כמות המערכות הנדרשותעל אף האמור  .2.7.1
 לפצל את העבודותדעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את כמות המערכות המוזמנת וכן 

יחול שינוי במחירים מבלי שו הסכםהיחשב להפרת בין כמה מציעים, מבלי שהדבר י
 .(י')נספח  ת המחירהנקובים בהצע

לחברה נתונה אופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל בכל עת ומכל סיבה שהיא את  .2.7.2
בכל תקופת  לרבות ,התקשרותהבמהלך כל תקופת  זה נשוא מכרז עבודותהיקף ה

המקורי לפי המכרז על  עבודותמהיקף הבשיעור של עד מאה אחוזים  אופציה, בנפרד,
 פגע במחירים המפורטים בהצעת המחיר.מבלי שהגדלה כאמור ת ,נספחיו

 

http://www.ingl.co.il/


 

5 
 255552 מס' מסמך:

 הצמדת הצעת המחיר .2.3

תקופת  מהלךבו לעיל, 2.5.1תקופת ההקמה, על הארכותיה כאמור בסעיף  מהלךב .2.3.1
 )בצירוף הנחה אם ניתנה על ידי הקבלן( , יעודכנו התעריפים שבהצעת המחירהתחזוקה

במועד ה אחת לשנוכן לאחר מכן  בהסכם להתקשרות 19-האחת לשנה, החל מהחודש 
מהשינוי שחל  111%-תחילת כל שנת התקשרות נוספת, כך שהתעריפים יהיו צמודים ל

הבסיס לביצוע העדכון מדד במדד המחירים לצרכן לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה. 
ואילו המדד הקובע מכרז למועד האחרון להגשת הצעות המדד הידוע בהראשון יהא 

  אשון של שנת ההתקשרות הנוספת. לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הר

יחולו שינויים  חודשים ממועד חתימת ההסכם 25שלאחר במידה על אף האמור,  .2.3.2
במסמכים, החברה תהא בפירוט ומהותיים במחירי רכיבי המערכות, כפי שיוכיח הקבלן 

ומבלי שיהיה בכך  לחייב אותהכדי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך 
, לדון בעדכון מחיר המערכות ו/או בהתאמת הסכםהתחייבויות הקבלן לפי לגרוע מה

 ד באופן סביר, ובכפוף לכך שישקפו מחיר שוק תחרותי לאחר הנחה.המד

 יצירת מאגר קבלנים לעבודות נשוא המכרז .2.9

 1992-בכוונת החברה להקים מאגר קבלנים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .2.9.1
שנים למן המועד שבו  3"(, אליהם תוכל לפנות במהלך זיםתקנות חובת המכר)להלן: "

החברה תקבע את זהות הקבלנים שייכללו במאגר, בבקשה לקבל הצעות ביחס לעבודות 
אינה מחייבת אותה בפרסומו של מכרז פומבי, לרבות בהתאם  ןשהזמנתנשוא המכרז, 

 מכרז מסגרת.ו לתקנות חובת המכרזים לעניין 17למתכונת ההתקשרות הקבועה בסעיף 

ייכלל במאגר הקבלנים. תנאי  -במכרז בבדיקה הטכנית ו כל מציע שיעמוד בתנאי הסף .2.9.2
עדיין  הגשת הצעתולמסירת עבודה למציע שייכלל במאגר הקבלנים הינו שבמועד 

 יתקיימו אצלו כל תנאי הסף.

אין באמור כדי לגרוע מבחירת קבלנים נוספים למאגר הקבלנים גם אם לא השתתפו  .2.9.2
ז זה, במועדים לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שעמדו בתנאים הנדרשים במכר

 .במכרז זה

 )"תנאי סף"( תנאים להשתתפות בהליך .5

 שתתפות בהליך מותנית בקיום כל התנאים הבאים נכון למועד הגשת ההצעה:הה

 .חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל המציע הוא .5.1

 התקנהו אספקה, תכנון, המציע עסק בההצעה הגשת עדלמוועד  2112 - 2111בכל אחת מהשנים  .5.2
 )כולל(.  KVA21עד  KVA15בהספק בטווח של  פסק-מערכות אל של

  :ולביצוע עבודות תחזוקה, הכולל פסק-האל מערכות התקנת עוצילבצוות  למציע .5.2

של  פרויקטים בניהול, 2111 משנת לפחות שנתיים שלניסיון  יבעל יםפרויקט ימנהלשני  .5.2.1
, אשר לעיל 5.2 בהספק כאמור בסעיף  פסק-והתקנה של מערכות אל אספקה, תכנון

 יועסקו בעבודות לפי מכרז זה.

 והתקנה אספקהב, 2111משנת בעלי ניסיון של שנתיים לפחות  ם לפחות,טכנאי ארבעה .5.2.2
אשר עברו השתלמות אצל יצרן  לעיל, 5.2 בהספק כאמור בסעיף  פסק-אל מערכותשל 

המערכות המוצעות ו/או אשר המציע התחייב בהצעתו כי יעברו השתלמות כאמור בתוך 
 חודשים מחתימת ההסכם לפי מכרז זה. 2

 משמש כספק רשמי בישראל של יצרן המערכת המוצעת בהצעתו ומוסמך ליתן למערכת זו המציע .5.5
  .2115סוף שנת לשירותי תחזוקה מטעם היצרן, לפחות עד 
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בשנים  ,בממוצע)לא כולל מע"מ( ₪ מיליון  5של לפחות  פסק-מכירות ממערכות אללמציע מחזור  .5.5
2111 – 2112. 

 .ISO-9001 על פי ת"יהסמכה בתוקף מציע ל .5.5

חוק להלן: ") 1975-תשל"והלמציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .5.7
 .לביצוע העבודות ,"(עסקאות גופים ציבוריים

 ם עבור השתתפות במכרז כנדרש להלן.המציע רכש את מסמכי המכרז ושיל .5.3

, חלק מתנאי הסף מחמירים בהתאם ןומורכבות ן, חשיבותןאופי העבודות נשוא המכרז, היקפלאור ** 
 .לסמכות המוקנית לוועדת המכרזים של החברה לפי הדין

 מסמכי המכרז ודמי השתתפות במכרז  רכישתעיון ו .4

, תל , קרית עתידים32קומה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה במגדל עתידים,  .5.1
 בין השעות 15.12.2112, החל מיום קורין ליבוביץגב' אצל , של החברה באגף ההקמהאביב, 

. רוכש כש בכל מקרהשלא יוחזר לרו (כולל מע"מ)ש"ח  455בתמורה לסך של  ,15:11-19:11

 המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג. 

₪  455ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות )בנוסף לרכישת המסמכים( בסך של  .5.2
במשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האחרון  םשלא יוחזר בשום מקרה, אשר ישול (כולל מע"מ)

 להלן. )ג(5ף גשת הצעות כאמור בסעילה

תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז וכן בגין דמי ההשתתפות, ניתן לשלם במשרדי החברה את ה .5.2
הינם בכתובת שלעיל בהמחאה לפקודת החברה או בהעברה בנקאית לחשבון החברה שפרטיו 

 :כדלקמן

 בנק מזרחי טפחות

 551סניף מס' 

 119599חשבון מס' 

IBAN: 45-0204-6100-0000-0119-699 

Swift Code: MIZBILITTLV 

אישור על תשלום באמצעות העברה בנקאית בצירוף פרטי המציע או קבלה שנמסרה מאת 
ניר גורני עבור "ה יש לציין י. על הפניgorny@ingl.co.il-s :אלקטרוניההחברה יש לשלוח לדואר 

 ."פסק-ות אלמערכמכרז ל -

במשרדי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  .5.5
אתר האינטרנט של במסמכי המכרז ב לעייןמו כן, ניתן כ החברה בכתובת שלעיל בתיאום מראש.

 .www.ingl.co.il החברה, שכתובתו

s-עיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני: בקשר ללברורים  .5.5

gorny@ingl.co.il. 

 למכרז לוח זמנים  .5

 :הינו כדלקמן למכרזלוח הזמנים 

 רכישתל יםמועד א
 מסמכי המכרז 

בערבי וימי חג, חול ) 19:11 - 15:11 בין השעות 15.12.2112החל מיום 
 .(רכישת המסמכים לא תתאפשר שבתעד, שישי והמו

מועד אחרון לבקשת  ב
 .15:11בשעה  25.12.2112 לא יאוחר מיום הבהרות 

המועד מ ולא יאוחר 19:11 – 15:11בין השעות   7.1.2115 החל מיום  הגשת הצעות  ימועד ג
בערבי וימי חג, ) 15.55בשעה  4.1.2515ביום  האחרון להגשת הצעות

  .לא תתאפשר הגשת הצעות( שבת, שישי וחול המועד

mailto:s-gorny@ingl.co.il
http://www.ingl.co.il/
mailto:s-gorny@ingl.co.il
mailto:s-gorny@ingl.co.il
mailto:s-gorny@ingl.co.il
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, לדחות כל מועד מן המועדים ומכל סיבה שהיא פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד-החברה רשאית על
מסמכי  רכישתפי המען שמסרו בעת -על רוכשי מסמכי המכרזכך תימסר ל-האמורים לעיל  והודעה על

 המכרז.

 מסמכי המכרזהבהרות ותיקונים ל .7

 המפורטרשאי להגיש בקשה להבהרות בקשר לכל עניין  כש את מסמכי המכרזמשתתף אשר ר
עד אל החברה. להבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד למר ניר גורני מסמכי המכרז, בשפה העברית בלבד ב

  .gorny@ingl.co.il-sאלקטרוני הדואר ה לכתובת )ב( לעיל5 למועד הנקוב בסעיף 

ישלחו בכתב ע"י נציגה יתשובות החברה להשיב להבהרות וכיצד. האם בלעדי הדעת הלחברה שיקול 
שקיבלו את מסמכי ההליך ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם. החברה  לכל המציעים

יאשרו בכתב את קבלת תשובות  משתתפיםהלעיל.  תתחשב רק בתשובות שניתנו על ידה כאמור
אך בכל מקרה תשובות אלה, לרבות תיקונים לתנאי המכרז,  האמורות, הבהרותבקשות להחברה ל

 .יהיו תקפות כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו

זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל  מכרזהחברה רשאית לשנות את תנאי 
 .ףמשתת

 איסור על תאום הצעות, הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים .4

או גורמים שונים  תאגידיםהצעות משותפות של מספר מציעים, או מספר  מכרזאין להגיש ב .3.1
 .וכיו"ב

מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה  .3.2
בחשש לניגוד עניינים אסור על פי הדין עם החברה ויביא  אמצילמציע אחר ו/או מי מטעמם ולא י

": לרבות בהסכמים, תיאום הצעהבכתב לידיעתה כל אפשרות לחשש כאמור. לעניין זה "
הסדרים, הבנות מכל סוג, במפורש או מכללא לגבי עניין הקשור בהליך זה, המחירים המוצעים, 

בקשר ו/או קבלת מידע פת מידע תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעת מחיר, מסירת ו/או החל
  בין המציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.בצורה אחרת להליך או גילויו 

לעניין סעיף זה, "בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות 
 . 1953-ערך, התשכ"ח

 , איסור על שינויה וביטולהתוקף ההצעה .9

תהא רשאית להורות על  החברה .31.4.2515עד ליום בתוקף חברה תהיה ההצעה שתוגש ל .9.1
לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם החברה,  םהארכת תוקף ההצעות עד למועדים אשר תודיע עליה

מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו  .וכן על הארכת כל תנאי אחר בקשר עם ההצעות
כל תנאי אחר בקשר עמה כאמור לעיל, לא ישותף במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או 

 .בהמשך ההליך

מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו לאחר הגשתה, אלא באישור החברה או במקום שהדבר הותר  .9.2
כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא, לפי שיקול דעתה הבלעדי  .והדין מכרזפי תנאי ה-במפורש על

ל הצעה שהגיש, בהודעה בכתב לחברה, לא יאוחר מציע רשאי לבט של החברה, לפסילת ההצעה.

)וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה(; לאחר  במכרז ביום האחרון להגשת הצעותהנקובה מהשעה 
 ביטול כאמור, לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול.

 הנחיות להגשת ההצעה .15

  ת להלן.הכל בהתאם להנחיות המפורטו ,הנדרשיםוהמידע הצעת מציע תכלול את כל המסמכים  .11.1

מעטפה )ב( עליהן -שתסומנה מעטפה )א( ו מעטפות סגורות נפרדות 2-מציע יגיש את הצעתו ב .11.2
 ", כאשר מצורפים להן: פסק-מערכות אלל מכרזיכתוב "

mailto:s-gorny@ingl.co.il
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וכן  ה הטכניתלעיל ולעמידה בבדיק 5 תתייחס לעמידה בתנאי הסף שבסעיף מעטפה )א( .11.2.1
 כל המסמכים שלהלן: ותכלול את לכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח לחברה

וחותמת המציע במקום המיועד  בצירוף חתימהעל נספחיו, )המכרז(  מסמך זה (א)
 ;, ובצירוף חותמת המציע וחתימה בר"ת על כל יתר העמודיםלהלן 17 ודבעמלכך 

 ,בכל עמודוחותמת , כשהוא חתום בר"ת )נספח א' למכרז( ונספחיוההסכם  (ב)
 ונטי;בעמוד החתימה הרלווחותמת ובחתימה מלאה 

, חתום בר"ת וחותמת הכולל את כל מסמכי המכרז צורף להסכםהמתקליטור ה (ג)
  המציע;

 תעודת התאגדות של המציע; (ד)

פסק -פרטים אודות ניסיון המציע בתכנון, אספקה והתקנה של מערכות אל (ה)
 2112 – 2111בכל אחת מהשנים  )כולל( KVA21עד  KVA15בהספק בטווח של 

 .כרזלמ 'בנספח לפרטים הנדרשים בבהתאם ועד מועד הגשת ההצעה, 

לעיל בהתאם לפירוט  5.2.1 הנזכרים בסעיף  הפרויקטיםפרטים אודות מנהלי  (ו)
 .מכרזל 'גנספח הנדרש ב

בהתאם לפירוט הנדרש לעיל  5.2.2  הנזכרים בסעיף טכנאיםפרטים אודות ה (ז)
  .למכרז 1'דנספח ב

מכתב מטעם יצרן המערכת המוצעת, לפיו המציע משמש כספק רשמי של  (ח)
המערכת בישראל וכן מוסמך ליתן למערכת שירותי תחזוקה, בתוקף עד סוף שנת 

 .לפחות 2115

נספח מבוקרים של המציע או אישור רו"ח על פי הנוסח המצ"ב כדו"חות כספיים  (ט)
השנתי הממוצע של  פסק-ממערכות אל , לפיהם מחזור המכירותלמסמך זה 'ה

 (.לא כולל מע"מ) ₪מיליון  5היה לפחות  2112 - 2111המציע בשלוש השנים 

 . ISO-9001"ימוסמך על פי ת המציע ממכון התקנים על היותבתוקף אישור  (י)

ע על ידי המצי , חתוםלמכרז( 'ונספח )תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  (יא)
 ;ומאושר על ידי עורך דין

בהתאם , אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין (יב)
 ;לעיל 5.7 סעיף דרישת ל

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על  (יג)
סעיף דרישת לבהתאם  ,ל עליהן מע"מהכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוט

 לעיל; 5.7 

 ;במקור של המציעהכנסה ניכוי מס  תקף על אישור (יד)

 קבלות בגין רכישת מסמכי המכרז ובגין תשלום על השתתפות במכרז. (טו)

ספח נ) ההצעהעל  המציעהחותמים בשם זכויות חתימה של עורך דין בדבר אישור  (טז)

 למכרז(, חתום כדין; 'ז

 ;דף נתונים טכניים בדבר המערכות המוצעות בהתאם למפרט הטכני (יז)

על לוח הזמנים  בהתבססלביצוע העבודות שהכין המציע לוח זמנים מפורט  (יח)
 .כנספח ט' להסכם המצורףלביצוע העבודות, השלדי 

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר  (יט)
על פי הנוסח  ,1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2הנדרשים בהתאם לסעיף 

 .מכרזל 'חנספח המצורף כ
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על מציע שבהצעתו טובין מתוצרת הארץ, כהגדרת מונח זה בתקנות חובת  (כ)
תקנות העדפת תוצרת )להלן: " 1995-המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה

מחיר המרכיב הישראלי ממחיר , לצרף להצעתו תצהיר בדבר שיעור "(הארץ
 .כרזלמ 'טנספח , בנוסח המצ"ב כואישור רו"ח בעניין זה (25%ההצעה )לפחות 

פרטי התקשרות עם נציג המציע, לרבות מספרי טלפון, פקס וטלפון נייד, וכן מען  (כא)
 פיזי וכתובת דוא"ל.

חתומים בר"ת כל הבהרה ותיקון ששלחה החברה למציע במסגרת המכרז,  (כב)
 יע.וחותמת המצ

 המכרז.מסמכי כל מסמך אחר הנדרש על פי  (כג)

טופס הגשת הצעת המחיר תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את  מעטפה )ב( .11.2.2
להלן )אין לצרף את  12 בסעיףשבהתאם להנחיות  ,ע"י המציע חתום למכרז, 'ינספח בש

 (. )א( מעטפהלהצעת המחיר 

העותק המקורי של ההצעה יירשם על  העתקים(. 2עותקים )מקור בצירוף  2-ההצעה תוגש ב .11.2
 ".מקורבמקום ברור "

ומסמכיו ולתנאי ההסכם.  מכרזמציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי ה .11.5
 מכרזנכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי ה

יט כיצד לנהוג בהסתייגות, לרבות להחל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,זכותתהא ומסמכיו, לחברה 
לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או 
להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה. הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה 

 והדין.  מכרזלפי ה

  מקום להגשת ההצעה .11.5

 :לעיל ()ג5  סעיףב ות המפורטהצעהד האחרון להגשת מועהעד  ההצעות תוגשנה בכתובת שלהלן
קריית עתידים, תל , 22(, קומה 3מגדל עתידים )בניין מס' חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

רך הכנסתה לצו ,(12-5271533) מר ניר גורני  –אביב, לידי איש הקשר של החברה לעניין זה בלבד 

 -משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה, אלא הגשתה בפועל  ל"תיבת המכרזים".
 במועד ובמקום ההגשה שלעיל. 

 דרישה למידע נוסף .11

חלקם השלמות והבהרות לאמור מהחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש מהמציעים ו/או 
שאר המציעים, וככל  לגבישתידרש לעשות כן פה, להנחת דעתה, מבלי -, בכתב ו/או בעלתםבהצע

  שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.

 הגשת ההצעה הכספית וסופיות התמורה  .12

 בשקלים חדשים. 'ינספח המצ"ב כ גבי הטופס על ההצעה הכספית תוגש רק .12.1

הו ולא יתבצע ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף ולא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלש .12.2
 מחירי הצעתו של מציע, אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו.  עדכון

על  הלא יעלשירותי התחזוקה  שיוצע עבור המחירשיעורו של  – הצעה כספית לשירותי תחזוקה .12.2
ששיעורו עולה על מחיר  יוצעאם  .טופס הגשת הצעת המחירב ןהמצוי אליהמקסימ השיעור

ניתן להציע בהתאם לטופס הגשת ש מאלייר המקסימחהחשב יי - אמורכ השיעור המקסימאלי
 .שהוצע על ידי המציע עבור שירותי התחזוקהכמחיר  הצעת המחיר

להגיש על המציע  – שיסופקו בתקופת התחזוקה מצברים חלופייםמערכות הצעה כספית עבור  .12.5
 ן, אשר התמורה בגינמצברים חלופיים שיסופקו בתקופת התחזוקהמערכות הצעת מחיר עבור 

 שיוצע עבור המחיר .השירותים שיבוצעו במהלך תקופת התחזוקהשולם בנוסף לתמורה בגין ת
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יוצע מחיר אם  .המקסימאלי המצוין בטופס הגשת הצעת המחיר מחירלא יעלה על ה יםרהמצב
מאלי שניתן להציע בהתאם לטופס מחיר המקסיייחשב ה - אמורכ המקסימאלי מחירהעולה על ה

 המערכות הנ"ל.שהוצע על ידי המציע עבור  הגשת הצעת המחיר כמחיר

ההצעה הכספית כוללת  – תעריף עבור קריאות שווא במהלך תקופת האחריות ותקופת התחזוקה .12.5
תעריף בגין קריאות שווא לביצוע שירותים במהלך תקופת האחריות ותקופת התחזוקה. בגין 

 251כאי לתשלום בסך של התייצבות נציג הקבלן כנדרש בהסכם בעת קריאת שווא, הקבלן יהא ז
ובגין שעת נסיעה לאתר וממנו, ולעניין זה, שעת עבודה כאמור ושעת  בגין שעת עבודה באתר₪ 

נסיעה כאמור תיחשבנה כל אחת כיחידה. סך היחידות בגינן יתבצע תשלום לפי סעיף זה לא יעלה 
שלוש וחצי  יחידות )דוגמא: במקרה של שהייה בת שעה במתקן החברה ונסיעות שמשכן 5על 

 יחידות בלבד(. 5שעות, יתבצע תשלום עבור 

למעט פריט , הצעת המחירהגשת  בטופסלהגיש הצעות מחירים עבור כל הפריטים הנכללים יש  .12.5
לחברה שיקול הדעת הבלעדי שלא לבחון ו/או שלא לבחור בהצעת מציע  .)קריאות שווא( 5מס' 

 שאינה מתייחסת לפריטים כאמור.

גלובליים יהיו  , כפי שאושרה על ידי החברה,שיגיש המציע במסגרת הצעתו מובהר כי התעריפים .12.7
פי ההסכם ועל כן -הממצה בעבור כל העבודות והשירותים הניתנים עלוויהיו התמורה הבלעדית 

, להסכם ויתווסף להם מע"מ בלבד 25.5כוללים, בין היתר ומבלי למעט, את כל האמור בסעיף 
 . למעט כמפורט אחרת בהסכם

שהציע בהצעת המחיר כפי שאושרה  יםברה תשלם לזוכה תמורה בעבור שירותיו לפי המחירהח .12.3
 . כפי שתורה עליו החברה ותאשרו היקף הביצוע בפועלבבהתחשב ע"י החברה, 

הגשת על נספחיו, לרבות בטופס  ובהר כי כל תכליתם של היקפי העבודה האמורים בהסכםמ .12.9
ערכת ההצעות. אין בהערכת היקפי העבודה כאמור כדי הוא ליצור בסיס שוויוני לההצעת המחיר 

לחייב את החברה ולהטיל עליה מחויבות כספית כלשהי כלפי הזוכה משום שהדבר כפוף 
למשתנים רבים, חלקם אינם ידועים לחברה במועד זה. לכן החברה שומרת על זכותה להגדיל את 

ידי החברה, בכפוף -אושר עלידי הזוכה וש-היקף העבודה מבלי לשנות את המחיר המוצע על
  להסכם.  21לאמור בסעיף 

 הוצאות השתתפות בהליך  .13

עצם ההשתתפות בהליך כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות 
בהשתתפות בהליך ולאחריו, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה להליך וכל ההליכים לפיו, הגשת ההצעה 

צאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע, ללא ועדכונה, תשלומים, הו
קשר לתוצאות ההליך, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר 

 מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך. 

הליך, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול ה
מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי ההליך ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או 
הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לא יהיו המציעים זכאים 

ג שהוא הקשור בביטול, בתיקון או בפסילה או להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סו
 באי בחירתם או בביטול בחירתם כאמור.

 רור ובדיקות מוקדמות יב .15

שא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת יהמציע י .15.1
רבות הנדסי, כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר, לטכני, נתון מידע ובקשר להגשת הצעתו לרבות כל 

בהגשת הצעתו, המציע מוותר נמסר, אם נמסר, בכל דרך שהיא, מטעם החברה. שו/או מצג מידע 
 מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר לאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
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מסמך ו/או אמירה מכל סוג שנמסרו מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה, לרבות ב .15.2
ים, בטל ו,נמסרש, במידה ו/או עד למועד הגשת ההצעות מכרזמסמכי הל למציע לפני קבלתם ש

צרו מצג ו/או התחייבות מסוג כלשהו של החברה ו/או מי מטעמה ומציע לא יהיה רשאי יולא י
בצירוף תיקונים, הבהרות וכדומה  ו,ספחיונ מכרזמסמכי הרק האמור ב להסתמך עליהם.

בהגשת  את החברה. ויחייב ,ולמטרת ניהולו מכרזשהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב במהלך ה
הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי 

 החברה ו/או מי מטעמה. 

במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור  .15.2
זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש, לפני  עליו להביא מכרזהלעיל ו/או במסמכי 

הגשת ההצעות, כמפורט ל האחרון מועדההבהרות ובכל מקרה לפני בקשת להאחרון המועד 
נתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי ויחייבו את י, על מנת לקבל את הנחיות החברה שיהז מכרזב

 .מכרזההמציעים כחלק בלתי נפרד ממסכי 

לא יגרעו  מכרזה/או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מסמכי בכל מקרה, השמטה ו .15.5
של  המהתחייבות המציע לבצע את כל העבודות הנדרשות והשלמתן לשביעות רצונה המלא

 החברה.

כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה בגין בהגשת הצעתו מצהיר מציע ה .15.5
 ו.כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעת

 הוראות ותנאים מחייבים  .14

הגשת הצעה, יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה, הכללים ו מכרזלצורך השתתפותו ב
זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל חוקי  מכרזוהתנאים המחייבים, הנוגעים לנושא 

ו/או  םים הכלליהאמור בהוראות ההסכמים הקיבוציי אתוכן הרלבנטיים, והבטיחות העבודה 
הרלבנטי למתן העבודות  שנערך והוא בר תוקף בענף המתאיםאחר ו/או כל הסכם קיבוצי  המיוחדים

הסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו את האפשרות כי , והשירותים
כולל הטבות  מציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינוההגשת הצעתו מתחייב ב .על פי הסכמים אלה

 סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין. 

 בחירת זוכהבחינת ההצעות ו .15

 :החברה תבחן את ההצעות בהתאם להליך הכולל את השלבים הבאים

על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וכן  מעטפה א'החברה תבחן את תכולת  - שלב א' .15.1
 לעיל.  11.2.1  בסעיף ורטרף את המסמכים הדרושים כמפיאם צ

דף את החברה תבחן רף את המסמכים הנדרשים כאמור, ישעמד בתנאי הסף  וצ מציע - ב' שלב .15.2
הבדיקה ל ולהלן: "לעיל )לעי ז(י)11.2.1 בהתאם לסעיף על ידו  הנתונים הטכניים שהוגש

דרישות החברה המפורטות במסמכי עומדים ב הנתונים המפורטים בוותקבע האם  "(הטכנית
  ./ לא עומד"( ")"עומד המכרז

של הצעתו, מבלי לגרוע  מעטפה ב'החברה את  תפתחמציע שעמד בבדיקה הטכנית,  - ג'שלב  .15.2
התאם לשקלול שלהלן )ניקוד הצעת המחיר תנוקד ב מזכויות החברה לפי ההליך ועל פי כל דין.

 נקודות(: 111 –מקסימאלי 

)כולל שירות  שבטופס הגשת הצעת המחיר של המערכות ומסירה תכנון, אספקה התקנה .15.2.1
  .נקודות 44 עד -בתקופת האחריות למערכות הנ"ל( 

 תקופת התחזוקה למערכות שבטופס הגשת הצעת המחיר במהלךתחזוקה שירותי  .15.2.2
 ההתקנה ,בגין התכנון, האספקהשיוצע מהמחיר )כולל(  11%המחיר השנתי יהווה עד )

 .נקודות 4 עד – של מערכת( והמסירה

  .נקודות 15 -בתקופת התחזוקה  שיסופקו מצברים חלופייםמערכות  .15.2.2
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 - 15.2.1 אחד מהפריטים שבסעיפים המציע שהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר עבור כל  .15.5
. שאר המציעים יקבלו ניקוד פריטיקבל את הניקוד המקסימלי בעבור אותו ה ,לעיל 15.2.2 

של הצעת סך הניקוד  .פריטעבור אותו  בהתאם ליחס הצעתם אל מול הצעת המחיר הזולה ביותר
     .הנ"ל הפריטיםעבור כלל  יהווה הניקוד שקיבל המציעהמחיר של כל מציע 

)ח( לתקנות העדפת תוצרת הארץ, 2 –)ד( 2, בהתאם לתקנות לעיל 15.5 בסעיף  על אף האמור .15.5
תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כהגדרת מונח זה בתקנות הנ"ל, שמחירם 

ככל ההעדפה הנ"ל תינתן . 15%לרכישת טובין מיובאים בתוספת של  אינו עולה על מחיר הצעות
כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע  שאינה סותרת התחייבויות של המדינה באמנות בינלאומיות.

ם הנ"ל, לעיל. מציע שלא יצרף את המסמכי (כ)11.2.1 לצרף את המסמכים המפורטים בסעיף 
 תיחשב הצעתו כהצעה של ספק חוץ, כהגדרת מונח זה בתקנות העדפת תוצרת הארץ.

 טובין שאינם טובין מתוצרת הארץ; -ובין מיובאים" "ט (א)

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או  -ובין מתוצרת הארץ" "ט (ב)
יר המרכיב הישראלי בהם תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמח

 לפחות ממחיר ההצעה; 25%מהווה 

טובין  יןילרבות מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולענ -חיר הצעה" "מ (ג)
 חמחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטו -מיובאים 

 ה;בלוהו

של המציע, בניכוי עלויות חומרי  מחיר ההצעה, בשער המפעל -חיר מרכיב ישראלי" "מ (ד)
הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין 

 מחוץ לישראל; רםושמקו

 באים או ספק של עבודה שאינה בארץ.יצרן, ספק או יבואן של טובין מיו -פק חוץ" "ס (ה)

לפי )בשלב ג'  ד הגבוה ביותרהניקוסך שקיבל את  , שיהא המציעהחברה תבחר בזוכה במכרז .15.5
מסוגל  מציעובלבד שהחברה השתכנעה כי ה "("ההצעה הטובה ביותר )להלן: לעיל( 15.5 סעיף

ההליך וכי הצעתו תקנה ליתן את כלל השירותים ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי 

 לחברה את מירב היתרונות. 

 עמו ולנהל" מועדף"מציע כטובה ביותר ה ההצעה בעל במציע לבחורהחברה שומרת על זכותה  .15.7
 לרבות, הביצוע ומועדי העבודות ביצוע אופן, הצעתו למחירי באשר הבהרות לקבלו ומתן משא
 זה ובכלל העבודות עלות את החברה להערכת בהתאם הצעתו ימחיר על נוספת הנחה קבלת לשם
. החברה"י ע ודותהעב עלות הערכת עם אחד בקנה עומדים אינם אשר מהצעתו חלקים לגבי

, מבלי הינו הזוכה בהליך "המציע המועדף" כי קבועהליך זה רשאית החברה ל השלמת לאחר
החברה תהא רשאית להתנות את לגרוע מכל זכות המוקנית לה לפי מכרז זה ו/או על פי כל דין. 

 )ו( להלן.-)ה( ו15.11כמפורט בסעיפים  המציע המועדף זכיית

החלטה האם לפתוח הקבלת שלב מכרז, לרבות בהבכל שלב של למען הסר ספק, מובהר בזה כי  .15.3
להביא  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,רשאית החברה ,ולעיין בהצעת המחיר של המציע

ו/או לתכולת הצעתו, בין שמקורה במציע או בין  אינפורמציה המתייחסת למציעכל בחשבון 
בכל דרך אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שהגיעה לידיעת החברה 

, לרבות על השתתפות המציע במכרז או בחירתו כזוכה או יכולתו לבצע את העבודות בכל דרך
)א( הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן: 

ירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; )ג( שינויים מהותיים כלשהם שאמשפטי; )ב( 
)ד(  התקשרויות קודמות עם המציע;מעבודות ו/או מסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה ינ

. המציע ימסור כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה
. לא מסר המציע מידע כאמור, עת בכל לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור

שלא לבחור בה אף אם התברר לפסול את הצעתו או  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,רשאית החברה
 כי היא ההצעה הטובה ביותר.
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, לקבוע במכרזעל אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו  .15.9
או אמות מידה  שנות או מחליפות אותןאמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המ

. יודגש, כי החברה שומרת על זכותה להסתפק באמות נוספות )לרבות בקשר עם איכות ההצעות(
המידה המפורטות לעיל בלבד, ולא להוסיף עליהן, לשנותן או להחליפן, הכל בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי ועל פי הדין.

 מכרזמבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה, ו .15.11
זה, מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד ו/או 

 יותר מאלה:

  ;וו/או לבטל מכרזלשנות את ה  )א( 

 להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות, כולן או חלקן;   )ב( 

 ;במכרז זהם עמד בכל התנאים שלא לבחור מציע אף א   )ג( 

להגשת הצעות לרבות בדרך של הליך  אחד ו/או יותר עם מציע בכפוף לדין, לנהל משא ומתן )ד( 

 (.Best & Finalמחיר מתוקנות )

בהפחתה נוספת של  "המציע המועדף" ואת זכיית הלהתנות את ההתקשרות עם הזוכ )ה( 
ומתן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של  משא והצעת המחיר ולנהל עמטופס הגשת  /ימחיר

 . ולפי הדין החברה

וכן את השתתפותו של  ,"המציע המועדף" ואת זכייתלהתנות את ההתקשרות עם הזוכה  )ו(
מציע בכל שלב של המכרז, בהצגת נתונים כספיים של המציע בשלוש השנים האחרונות 

ת לוודא יציבות וכושר כלכלי )מחזור מכירות, דו"חות מבוקרים ודו"חות ביניים(, על מנ
 להתקשרות בהתאם למכרז.  

פצל את ההתקשרות, בין מציעים שיראו לה מתאימים, במספר, בתנאים ובכמות שתראה ל ( ז) 
 לנכון;

או  ,שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר )וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו( ( ח)

טובה ביותר ו/או מציעים אחרים עמדו בכל שלא לבחור בזוכה כלל, גם אם בעל ההצעה ה
כאמור לעיל, או  Best & Finalגם לאחר ביצוע הליך מו"מ או  במכרז, התנאים האמורים

פי שיקול , הכל ללנהל מו"מ ו/או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעהמכרז והלבטל את 
 .דעתה הבלעדי של החברה

 או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/ ( ט)

 "(Best & Finalהתמחרות חוזרת )" הליך .17

קיים הליך ת מבלי לגרוע מכלליות האמור, בהתקיים אחת הנסיבות המפורטות להלן החברה .17.1
ה' לתקנות 17( כקבוע בתקנה BEST AND FINAL) להגשת הצעות מחיר מתוקנות תחרותי נוסף

 :1992 –חובת המכרזים, התשנ"ג 

 השדורג ההצעההפער בין ההצעה שמציעה את סכום ההצעה המשוקלל הנמוך ביותר לבין  )א( 
במקרה כאמור ישותפו בהליך התחרותי הנוסף ההצעה שמציעה את  – 11%-נמוך מ שניה

סכום ההצעה המשוקלל הנמוך ביותר וכן כל ההצעות שפער המחירים בינן לבין ההצעה 
 בסך הכל.  המחיר הזולות ביותר הצעות 2-יותר מ, אך לא 11% -האמורה נמוך מ

מהערכת החברה את העלות  11%-סכום ההצעה )הלא משוקלל( הנמוך ביותר יקר ביותר מ   )ב( 
במקרה כאמור ישותפו בהליך  -לפי מחירי שוק ריאליים  בהצעת המחירשהפריטים של 

 ביותר. ההצעות שהציעו את סכום ההצעה המשוקלל הנמוך  2התחרותי הנוסף 

בהתקיים נסיבות אחרות בהן, לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, יהיה בקיומו של הליך  )ג(
  תחרותי נוסף כאמור כדי להועיל לחברה.
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 יםת מחירותקר יהוו על ידי מציעהצעה המקורית שהוגשה ים שננקבו במחירהלמען הסר ספק,  .17.2
 בשלב ההתמחרות החוזרת.ו על יד ים שיוצעו( למחירMAXIMUM BID PRICES) נותעליו

הליך התמחרות חוזרת, יגישו את הצעות המחיר המתוקנות השתתף בהמציעים שיוזמנו ל .17.2
. לא הוראות המכרזבהתאם ל תנוקדנהאשר  ,במועדים שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי

הצעתו הסופית. מציע שהצעתו היא ההצעה המקורית הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו 
המועדף" בהליך  מציע"זוכה או כובה ביותר לאחר הליך ההתמחרות החוזרת, ייחשב כהט

 .מכרזההתמחרות החוזרת וב

גם לאחר שלב ההתמחרות הוראות המכרז והדין אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לפי  .17.5
 החוזרת. 

 פסילת הצעה / מציע .14

אם הגיע לידיעתה דבר שהיה  לרבות ע"י ביטול זכייההחברה רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין,  .13.1
אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי  מצדיק את פסילת הצעה לפי תנאי המכרז ו/או הדין,

  :הצעה ו/או מציע

נמצא ע"י החברה כי ההצעה חסרה, מוטעית, או  )ב( אינם מקיימים את תנאי הסף, או)א( 
הצעה  )ג( , אומכרזאו נושא המבוססת על הנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של מסמכי 

הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות )ד( הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות, או 
המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה, בתכסיסנות , או )ה( אם ייפגעו זכויות עובדים

לרבות בשל תאום  או בחוסר ניקיון כפיים ובכלל זה בחוסר תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת,
מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק המציע  )ו( אם הצעות או ניגוד עניינים, או

הצעה שנמצאה , או )ח( , או )ז( מציע שלגביו קיים ניסיון רע או שלילי בחברהבקשר עם הצעתו
 דין. וה המכרזלגרוע מזכות החברה לפי כדי אין באמור  .בלתי סבירה

רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע  ,לעיל 13.1 ור בסעיף על אף האמ .13.2
אם בוצע תיקון אותה ולא לפסול  בהצעתולפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן את הפגם או הפסול ש

ין זה מובהר כי החברה רשאית, כאמור, והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים. לעני

 הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין: אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה

להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה )א( 
תכונות  והיחס בינה לבין השירותים ואופי ההתקשרות נשוא המכרז ובכלל זה, בין השאר, לייחס

של תאגיד או גוף אחד למשנהו, מקום בו הוכח כי התכונות שהיו קיימות בידי תאגיד אחר 
מצויות למעשה בידי המציע. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מההוראות בקשר עם זהות ואופן 

 התאגדות הגוף שהגיש הצעה למכרז.

השלמתם ו/או תיקונם, ובכלל זה  חומר, תיעוד ו/או מידע מכל סוג נוספים ו/או לאפשר הגשת)ב( 
הגשת אישור שנשמט וכיו"ב, הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי כלשהו, לרבות 

לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו  בתנאי סף, בתנאי מוקדם או הנדרש לצורך בחינת הצעתו
, ובלבד זנשוא המכר ו/או השירותים של המציע ו/או כח האדם ו/או הציוד ו/או הטובין

מועד הגשת ההצעות למכרז. יובהר לעניין זה כי החברה מפרידה בין בשהתקיימו תנאי הסף 
 תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.

להסרת ספק מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם  .13.2
אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות  בהצעה, וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים,

 המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.

החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שהיה  .13.5
 מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.
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 ביצוע וערבות ביטוח .19

ילת העבודות ולביצוע כל תשלום ע"י ימים מחתימת ההסכם ובכל מקרה כתנאי מוקדם לתח 7בתוך 
, וכן ערבות חתום ע"י מבטחו להסכם( ג')נספח  החברה, על המציע למסור לחברה את אישור הביטוח

. מובהר, כי החברה רשאית ( כפי שאושרה על ידי החברהי' )נספח מהצעת המחיר 11%ביצוע בגובה של 
לאחר הודעת הזכייה, הערות בדבר סוג  לשקול לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב בהליך, לרבות

 נוסח אישור הביטוחמובלבד שלא יכילו שונות מהותית ונוסח הערבות, הנדרשים ונוסח הביטוחים 
כלפי כל המשתתפים במכרז, אך אין בכך כדי  םאלא אם החליטה החברה לשנות ,הערבותנוסח ו

 ר לעיל. כאמו ערבותלהמציא ו יתור על החובה לערוך ביטוחיםולהשתמע כו

 הודעה על זכייה .25

מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו, מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש לפי 
ימים מיום הודעת החברה, ובכלל  7-ו/או הדין, במועד שתודיע לו החברה, ולא יאוחר מ המכרזמסמכי 

דין הצריכים לעניין על פי הרשים רישיונות הנדוזה, אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי הדין 
 .נושא ההתקשרות

, החברה תהא רשאית, לפי שיקול במכרז ובהסכםבמידה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור 
  , להכריז על המציע הבא במדרג ההצעות כזוכה במכרז.ולרבות לאחר חתימת ההסכם דעתה הבלעדי

 שונות .21

ית, יחויבו עובדי המציע הרלבנטיים לעמוד נביטחו מתקנים רגישיםביצוע העבודות בבמקרה של  .21.1
 .החברה ע"י מנהל ביטחון חרתא במפורשבדרישות הביטחון של החברה והמתקן, אלא אם נקבע 

ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק  מכרזהפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת ה .21.2
 .ההסכםויחולו לגביהם כל הוראות  הליךבלתי נפרד מהצעתו ומה

או לביצוע ו/ כלשהי לקבלת הצעה מכל סוג שהוא אין בפנייה זו התחייבות ,למען הסר ספק .21.2
המכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בפניה א שובקשר לנכלשהי התקשרות 

כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או  הזמכרז ב למציע כלשהו

ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת  המכרזנאי הצעתו עומדים בת
 ההצעה.  

תהיה ולמגיש ההצעה לא  נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה הז מכרזבכל האמור  .21.5
מבלי לגרוע  .הז מכרזכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר ל

ולקבלת כל  מכרזהתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא ה , ביצועהז מכרזמהאמור ב
 האישורים הדרושים על פי נהלי החברה והדין.

ו/או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו,  מכרזהשתתפות בלצורך מציע כל המסמכים הנמסרים ל .21.5
ועליו להחזירם  מציעמושאלים ל; מסמכים אלה של החברה הלמציעים כהשלמה, הם רכוש

מציע אינו גיש הצעתו ובין אם לאו. ה, בין אם המועד האחרון להגשת הצעותלא יאוחר מלחברה 
או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת  איזה מהמסמכים האמורים רשאי להעתיק

    הצעה.

החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל מהמציע )להוציא הדוחות הכספיים ופרטי עלויות  .21.5
ורה, לכל צורך בו תחפוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות כתיבת שירותי המציע(, ללא תמ

מפרט או מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות, ולרבות לצורך הרכבת רשימת 
בכוח, ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי הדין. במידה שמידע  קבלנים

ר סוד מסחרי או מקצועי של המציע, יצוין שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגד
 הדבר במפורש בהצעה, תוך ציון החלק החסוי, והחברה תנהג בו בהתאם לדין.
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המפורט בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו, יחול סדר העדיפות  .21.7
יבות יותר אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או מט ,בהסכם

 עם החברה.  

, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של במכרזביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי  .21.3
 או של תנאי אחר מתנאיו. מכרזה

יפו סמכות השיפוט  –תהיה לבתי המשפט בתל אביב  וזה ותוצאותי מכרזבכל מחלוקת בקשר ל .21.9
 הבלעדית. 

 
 

 בכבוד רב, 
 

 
 בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראל
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 אישור המציע

 ______________________ אנו, החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע
 , מצהירים בחתימתנו להלן כי:]השלם שם מלא של  המציע[

 (UPSפסק )-הפומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אלהמכרז קראנו את כל מסמכי 
על נספחיו ותנאיו, הבנו אותם על בוריים ואנו  ת מאגר קבלניםולהקמ מערכת ההולכה לגז טבעיל

 מסכימים להם.

בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז או הנובעות 
מהם, במלואן, ואת יתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע כל התחייבויות המציע על פי מסמכי 

וכי למציע יש את כל הנדרש לביצוע התחייבויותיו והוא  ,ובהסכם ,קובים בוהמכרז ובמועדים הנ
 מוותר בזאת מראש על כל טענה בקשר עם כל אלה.

 

 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 )מעטפה א'(                                        
 

 ההסכם ונספחיו -נספח א' 
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 )מעטפה א'(
 

 למכרז 5.2פרטים אודות ניסיון המציע בהתאם לסעיף  -' בנספח 
 

 :ההצעה הגשת למועדועד  2112 – 2111בכל אחת מהשנים  )כולל( KVA21עד  KVA15בהספק בטווח של  פסק-של מערכות אלנון, אספקה והתקנה רשימת עבודות תכ
 

 מס' טלפוןשם ו
 קשר איש

)החל  תקופת ביצוע
 (2559משנת 

 
  תיאור העבודות ותכולתן 

 
 ותמזמין העבודשם 

 
 

 סיום
   ** 

 התחלה
* 

     1 
 

     
2 

     
2 

     
5 

     
5 

     
5 

     
7 

     
3 

     
9 
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11 

 
 הערות

 
 יום חתימת החוזה. -תחילת תקופת הביצוע  *

 ע"י המזמין. התקנת המערכתביום  -סיום תקופת הביצוע  ** 
 

 
 לעיל בחתימתי להלן: מפורטהריני לאשר את ה 

 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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)מעטפה א'(   
 

 מכרזל 5.3.1בהתאם לסעיף פרטים אודות מנהלי הפרויקטים מטעם המציע  -' גנספח 
 

עד  KVA15בהספק בטווח של  פסק-והתקנה של מערכות אל אספקה, תכנוןשל  פרויקטים בניהול, 2111 משנת פחותל שנתיים שלניסיון  יבעל יםפרויקט ימנהלפרטי שני 
KVA21 )המכרז, אשר יועסקו בעבודות לפי )כולל. 

 
 :א' פרויקטפרטי מנהל 

 
 שם:_____________________________

 
 השכלה:__________________________

 
 ____תפקיד: __________________

 
 : __________________2111כאמור לעיל החל משנת  מספר שנות ניסיון בניהול פרוייקטים

 שם הלקוח
 

מועדי תחילת וסיום  תיאור הפרויקט אותו ניהל המועמד
 הפרויקט )חודש/שנה(

 (2515)החל משנת 

איש קשר  מס' טלפוןשם ו
 מטעם הלקוח

 
 
1. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
5. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 
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 :'ב פרויקטפרטי מנהל 
 

 שם:_____________________________
 

 השכלה:__________________________
 

 תפקיד: ______________________
 

 : __________________2111כאמור לעיל החל משנת  מספר שנות ניסיון בניהול פרוייקטים
 

 
5. 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

5. 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 שם הלקוח
 

מועדי תחילת וסיום  תיאור הפרויקט אותו ניהל המועמד
/שנה( הפרויקט )חודש

 (2515)החל משנת 

  מס' טלפוןשם ו
 מטעם הלקוח קשראיש 

 
1. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

  
 _________ -תחילה 
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 לעיל בחתימתי להלן: מפורטהריני לאשר את ה 

 
 

 __________ -סיום  
 
5. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
5. 

 

  
 _________ -ה תחיל

 
 __________ -סיום 

 

5. 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 )מעטפה א'(
 

 מכרזל 5.3.2עיף מטעם המציע בהתאם לס טכנאיםהפרטים אודות  - 1'דנספח 
 

אשר עברו  ,)כולל( KVA21עד  KVA15בהספק בטווח של  פסק-אל מערכותשל  והתקנה באספקה, 2111משנת בעלי ניסיון של שנתיים לפחות , טכנאים רבעהאפרטי 
 .חודשים מחתימת ההסכם לפי המכרז 2כי יעברו השתלמות כאמור בתוך  להלןתחייב מהשתלמות אצל יצרן המערכות המוצעות ו/או אשר המציע 

 
 

 :א' טכנאיי פרט
 

 שם:_____________________________
 

 השכלה:__________________________
 

 תפקיד: ______________________
 

 _________: ___________2111החל משנת  )כולל( KVA21עד  KVA15של פסק בהספק בטווח -באספקה והתקנה של מערכות אלמספר שנות ניסיון 
 
 
 

 שם הלקוח
 

מועדי תחילת וסיום  דות ותכולתןתיאור העבו
הפרויקט )חודש/שנה( 

 (2515)החל משנת 

 טלפון  שם ומס'
 מטעם הלקוח איש קשר

 
1. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 
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 ]הקף בעיגול[ * כן / לאהאם עבר השתלמות אצל יצרן המערכות המוצעות: 

 
השתלמות אצל יצרן המערכות  , לפיו העובד יעבורלהלן 2נספח ד'בנוסח  ידי עורך דיןלא עבר השתלמות כאמור, המציע יגיש תצהיר מאומת כדין על  טכנאיככל שה* 

 המכרז.חודשים מחתימת ההסכם לפי  2המוצעות בתוך 
 
 

 לעיל בחתימתי להלן: מפורטהריני לאשר את ה

 
5. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
5. 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

5. 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 מכרזל 5.3.2עיף אם לסמטעם המציע בהת טכנאיםפרטים אודות ה - 1'דנספח 
 

אשר עברו  ,)כולל( KVA21עד  KVA15בהספק בטווח של  פסק-אל מערכותשל  והתקנה באספקה, 2111משנת בעלי ניסיון של שנתיים לפחות , טכנאים ארבעהפרטי 
 .חתימת ההסכם לפי המכרזחודשים מ 2כי יעברו השתלמות כאמור בתוך  להלןתחייב מהשתלמות אצל יצרן המערכות המוצעות ו/או אשר המציע 

 
 

 :'ב פרטי טכנאי
 

 שם:_____________________________
 

 השכלה:__________________________
 

 תפקיד: ______________________
 

 _________: ___________2111)כולל( החל משנת  KVA21עד  KVA15של פסק בהספק בטווח -באספקה והתקנה של מערכות אלמספר שנות ניסיון 
 

 שם הלקוח
 

מועדי תחילת וסיום  תיאור העבודות ותכולתן
הפרויקט )חודש/שנה( 

 (2515)החל משנת 

 טלפון  שם ומס'
 מטעם הלקוח איש קשר

 
1. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
5. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 
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 ]הקף בעיגול[ * כן / לאהאם עבר השתלמות אצל יצרן המערכות המוצעות: 

 
השתלמות אצל יצרן המערכות  להלן, לפיו העובד יעבור 2נספח ד'יגיש תצהיר מאומת כדין על ידי עורך דין בנוסח  * ככל שהטכנאי לא עבר השתלמות כאמור, המציע

 המכרז.חודשים מחתימת ההסכם לפי  2המוצעות בתוך 
 
 

 
 לעיל בחתימתי להלן: מפורטהריני לאשר את ה

 
5. 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

5. 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 מכרזל 5.3.2עיף מטעם המציע בהתאם לס טכנאיםודות הפרטים א - 1'דנספח 
 

אשר עברו  ,)כולל( KVA21עד  KVA15בהספק בטווח של  פסק-אל מערכותשל  והתקנה באספקה, 2111משנת בעלי ניסיון של שנתיים לפחות , טכנאים ארבעהפרטי 
 .חודשים מחתימת ההסכם לפי המכרז 2תלמות כאמור בתוך כי יעברו הש להלןתחייב מהשתלמות אצל יצרן המערכות המוצעות ו/או אשר המציע 

 
 

 :'ג פרטי טכנאי
 

 שם:_____________________________
 

 השכלה:__________________________
 

 תפקיד: ______________________
 

 _________: ___________2111משנת )כולל( החל  KVA21עד  KVA15של פסק בהספק בטווח -באספקה והתקנה של מערכות אלמספר שנות ניסיון 
 

 שם הלקוח
 

מועדי תחילת וסיום  תיאור העבודות ותכולתן
הפרויקט )חודש/שנה( 

 (2515)החל משנת 

 טלפון  שם ומס'
 מטעם הלקוח איש קשר

 
1. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -חילה ת
 

 __________ -סיום 

 

 
5. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 
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 ]הקף בעיגול[ * כן / לאהאם עבר השתלמות אצל יצרן המערכות המוצעות: 

 
השתלמות אצל יצרן המערכות  להלן, לפיו העובד יעבור 2נספח ד'לא עבר השתלמות כאמור, המציע יגיש תצהיר מאומת כדין על ידי עורך דין בנוסח * ככל שהטכנאי 

 המכרז.חודשים מחתימת ההסכם לפי  2המוצעות בתוך 
 

 

 
 לעיל בחתימתי להלן: מפורטהריני לאשר את ה

 
5. 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

5. 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 מכרזל 5.3.2עיף מטעם המציע בהתאם לס טכנאיםפרטים אודות ה - 1'דנספח 
 

אשר עברו  ,)כולל( KVA21עד  KVA15בהספק בטווח של  פסק-אל מערכותשל  והתקנה באספקה, 2111משנת בעלי ניסיון של שנתיים לפחות , טכנאים ארבעהפרטי 
 .חודשים מחתימת ההסכם לפי המכרז 2כי יעברו השתלמות כאמור בתוך  להלןתחייב מציע השתלמות אצל יצרן המערכות המוצעות ו/או אשר המ

 
 

 :'ד פרטי טכנאי
 

 שם:_____________________________
 

 השכלה:__________________________
 

 תפקיד: ______________________
 

 _________: ___________2111)כולל( החל משנת  KVA21עד  KVA15 שלפסק בהספק בטווח -באספקה והתקנה של מערכות אלמספר שנות ניסיון 
 

 שם הלקוח
 

מועדי תחילת וסיום  תיאור העבודות ותכולתן
הפרויקט )חודש/שנה( 

 (2515)החל משנת 

 טלפון  שם ומס'
 מטעם הלקוח איש קשר

 
1. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -ום סי

 

 
2. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 
5. 
 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 
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 הקף בעיגול[] * כן / לאהאם עבר השתלמות אצל יצרן המערכות המוצעות: 

 
השתלמות אצל יצרן המערכות  להלן, לפיו העובד יעבור 2נספח ד'* ככל שהטכנאי לא עבר השתלמות כאמור, המציע יגיש תצהיר מאומת כדין על ידי עורך דין בנוסח 

 המכרז.חודשים מחתימת ההסכם לפי  2המוצעות בתוך 
 
 
 

 לעיל בחתימתי להלן: מפורטהריני לאשר את ה
 
 

 
 

 

 
5. 

 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

5. 

  
 _________ -תחילה 

 
 __________ -סיום 

 

 תאריך חותמת חתימה דתפקי שם מלא
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 )מעטפה א'(
 

 בעניין השתלמות טכנאי של המציעהמציע תצהיר  - 2נספח ד'
 
 

מס' ________________,  תעודת זהות /תנושא, ___________________________ "מ,אני הח

(, המציע"לן: ")לה]שם מלא של המציע[ _____ ______ב___________ ________________המשמש כ

פסק המוצעות על ידי המציע -השתלמות אצל יצרן מערכות האלמצהיר בזאת כי מר ____________ יעבור 

מערכת ההולכה לגז טבעי ולהקמת ל( UPSפסק )-במכרז לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל

 חודשים ממועד חתימת ההסכם לפי המכרז הנ"ל. 2מאגר קבלנים, בתוך 

עם החברה, לכן במידה ולא אעמוד לי כי תנאי זה מהווה תנאי עיקרי לזכיה במכרז ולהתקשרות  ידוע

בהתחייבותי זו תהיה החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז ואת ההתקשרות לפיה והנני מוותר בזאת 

 ו/או תביעה בקשר לכך.מראש על כל טענה 

 

 

         _____________                       ____________________ 

 ת המצהיר/החתימ      תאריך  

  

 

 

 אישור

 

ביום אני הח"מ, עו"ד______________, מס' רישיון ______________, מאשר/ת בזאת כי 

' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפניי הופיע/ה  ,____________________

תה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ______________ אשר זיהה/זיה___________

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה  ,מס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי(

להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .ו בפנייוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעיל

 

               ___________________ 

 ד"חותמת עוחתימה ו        
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 )מעטפה א'(
 

 אישור רו"ח בגין מחזור כספי -' הנספח 
 
 

 תאריך: ___________
 

 לכבוד
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 

 , ח.פ. _____________ )להלן: "החברה"(]שם מלא של המציע[___________ הנדון: 

 

הגשת הצעתה למכרז הפומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של כרואי חשבון של החברה ובמסגרת 
(, INGL/TENDER/2013/13ולהקמת מאגר קבלנים )למערכת ההולכה לגז טבעי ( UPSפסק )-מערכות אל

 2111השנתי הממוצע של החברה בשלוש השנים  פסק-אנו מתכבדים לאשר, כי מחזור מכירות מערכות האל
 (.לא כולל מע"מ"ח )מיליון ש 5היה לפחות  2112 -

 

 :להלןדפסק בכל אחת מהשנים הוא כ-מערכות האלמחזור המכירות ל

 ___________________ ש"ח - 2111

 ___________________ ש"ח - 2111

 ___________________ ש"ח - 2112

 

 בכבוד רב,        

 

 _____________, רו"ח                                

 + חותמת חתימה         
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 )מעטפה א'(

 
 על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  -' ונספח 

 

מס' ________________ מכתובת  תעודת זהות /תנושא, ___________________________ "מ,אני הח
 ,כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /הלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי_________, 

 בזאת כדלקמן: /המצהיר

"( ומוסמך המציע)להלן: " ]שם מלא של המציע[אני משמש כ________________ ב___________________  .1
חוק )להלן: " 1975 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו בהתאם לסעיף 

י לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מכרז הפומבלהצעה "( וזאת במסגרת הגשת עסקאות גופים ציבוריים
שנערכת על ידי חברת נתיבי  (INGL/TENDER/2013/13) ( ולהקמת מאגר קבלניםUPSפסק )-מערכות אל

 "(. החברההגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "

עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ביותר משתי  .2
"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור חוק שכר מינימום)להלן: " 1937 –בירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ע

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 -ו/או חוק עובדים זרים לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום  .2
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 " כל אחד מאלה:בעל זיקהבתצהיר זה, " .5

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;1)

 ( אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)

 )א( בעלי השליטה בו; 

ו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפי
 ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; 

 )ג( מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית, חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי 2)
 ששולט במציע.

 .1931-" כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אשליטה"

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם. –" שליטה מהותית"

  –" מועד ההתקשרות"

חרון המועד הא – 1992-לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב .א
 להגשת הצעות למכרז או להליך כאמור;

המועד שבו הוגשה לחברה הצעת המציע ולפיה  –לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן )א( לעיל  .ב
 מועד ההתקשרות בעסקה. -נערכת התקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור 

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר .5
 
 

      _____________         ____________________ 
 ת המצהיר/החתימ      תאריך  

  
 אישור

 

ביום אני הח"מ, עו"ד______________, מס' רישיון ______________, מאשר/ת בזאת כי 

' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפניי הופיע/ה  ,____________________

________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _________________

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר מס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

 תצהירו/ה דלעילאמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .יו בפניוחתם/מה עלי

               ___________________ 
 ד"חותמת עוחתימה ו        
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 )מעטפה א'(
   

 אישור זכויות חתימה בשם המציע -' זנספח 
 

שחתימות מר/גב'  מאשר/ת ,, מס' רישיון ____________________________ אני הח"מ, עו"ד/רו"ח

ומר/גב'  ,___________ת.ז. מס' _________ /ת__________________________ נושא

בשם  ,ת.ז. מס' ___________________________ /ת__________________________ נושא

ונספחיו,  מסמכי הליך"( על המציע)להלן: " ]השלם השם המלא של המציע[  __________________

ו על פי כל דין, נחתמ הליך,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע, וצורף להצעתו במסגרת ה

בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את 

המציע. כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב 

 המציע.

  

 _____________         ____________________ 

 /רו"חד"חותמת עוחתימה ו           ךתארי          
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 )מעטפה א'(
 

 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' חנספח 
 

ינו בשליטת העסק ההתאגיד / בזאת כי  /תמאשר ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,אני .1

  .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2אישה כהגדרתו בסעיף 

גב'  ___________________ הינההמחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ___ .2

 ____________________, ת.ז. ______________________.

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

מצהירה בזאת כי , ת.ז.   _____________________ ,_____________________________ ,אני

ב' לחוק חובת 2__________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף העסק ________ התאגיד /

 . 1992-התשנ"ב ,המכרזים

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 )מעטפה א'( 
 

 שיעור מחיר המרכיב הישראלי ממחיר ההצעהבדבר תצהיר  -' טנספח 
 ואישור רו"ח חשבון בעניין הנ"ל

 

 
 

 :אלישיעור מחיר המרכיב הישר בדבר המציע הצהרת
 

תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת )ימולא על ידי ספק/יצרן של טובין תוצרת ישראל, כהגדרתם ב
 (1995-הארץ(, התשנ"ה

 

 המציע מטעם חתימה מורשה___________, ז.ת נושא ,___________________________ ,מ"הח אני

טובין המוצעים על ידי המציע ה כי בזאת מצהיר"(, המציע: "להלן) ___________________________

, וכי 1995-תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ההינם טובין מתוצרת הארץ כהגדרתם ב

 לפחות ממחיר ההצעה. 25%מרכיב הישראלי בהם מהווה מחיר ה

 

  מצ"ב אישור רואה חשבון בדבר האמור.

 

             ___________ _________________     ____     ______ _____________ 
 חותמת                      חתימה               החתימה מורשה שם             תאריך    

 

 

 אישור

' גב/מר בפני ה/הופיע__________  ביום כי בזאת ת/מאשר, ד"עו______________,  ,מ"הח אני

. ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה, המציע מטעם חתימהת י/מורשה, ___________________________

 תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי תהמוכר/ ____________ /

 .יבפני זו הצהרה על/מה חתם, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 

 

                                                     _______                       _______________ 

 דין עורך וחותמת חתימה                                                                                תאריך
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 ]יודפס על נייר לוגו של משרד רוה"ח[ :אישור רו"ח
 

  
 תאריך:_______________

 לכבוד
 לישראל בע"מ נתיבי הגז הטבעי

 

המכרז הפומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור הנדון: 
 (INGL/TENDER/2013/13) ולהקמת מאגר קבלניםלמערכת ההולכה לגז טבעי ( UPSפסק )-אל

 []השלם השם המלא של המציע_ ______המוגש על ידי חברת ___
 

מכרז ה"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע עבור המציע" -ן לבקשת _________ )להל

 ,חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(ראלי )כהגדרת מונח זה בתקנות , בקשר לשיעור המרכיב היששבנדון

(( ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. 1995 –התשנ"ה 

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל  הצהרה זו הינה

 בהתבסס על ביקורתנו )*(.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 

הצגה מוטעית מהותית. הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל )בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי 

מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של 

 סיס נאות לחוות דעתנו.ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת ב

 

 לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

   

 ,בכבוד רב  
 
 

________________________ 
 רואי חשבון

 
 
 

שכן  ,ולא השיעור המדויק 25%יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  -)*( הערה 
ניתן להסתפק  ,בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל ,שה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויקבד"כ ק

 .25%בשיעור בסיסי של 
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 )מעטפה ב'(
 

 טופס הגשת הצעת המחיר - 'נספח י
 להסכם( ט"וכנספח יצורף ע"י החברה בגמר ההליך ) 

 
אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות  בודות תכנון,לעלהזמנה לקבלת הצעות מחיר הריני מגיש את הצעתי  .1

 .מערכת ההולכה לגז טבעיל (UPSפסק )-אל
 

 הצעת המחיר הינה כמפורט להלן: .2
 

כמות  יחידת מידה סעיף
  ותיחיד

 

 מחיר ליחידה
בש"ח ללא 

 מע"מ 

בש"ח  סה"כ מחיר מוצע
 ללא מע"מ

התקנה  ,תכנון, אספקה .1
של ומסירה לחברה 

פסק )כולל -מערכות אל
ריות רות ואחימתן ש

במהלך תקופת 
 25 משכההאחריות ש

  (יםחודש

 קומפלט

 
22 (1) 

 
 

  
 

קה וחזתשירותי מתן  .2
 בודדת מערכתכל ל

לעיל במהלך  1שבסעיף 
  .תקופת התחזוקה

תחזוקה המחיר לשנת 
)כולל(  15% לע לא יעלה

המוצע  מחירהסה"כ מ
 זהלטופס  1סעיף  עבור

(2)
 

 שנה

 
135 

(2)
 

 
)ראה הסבר 

 בהערות(
 

קסימום מחיר מ
לא יעלה על 

מהמחיר  11%
 1סעיף ליחידה ב

טופס הצעת ל
   :המחיר

                                       
₪ _________ 

 

מצברים  מערכת .2
חלופיים שיסופקו 

 בתקופת התחזוקה

מערכת מצברים 
למערכת אל פסק 

 אחת

22 (3)
 

מחיר מקסימום 
לא יעלה על 

מהמחיר  51%
 1ליחידה בסעיף 

צעת טופס הל
   :המחיר

                                       
₪ _________ 

 

 

קריאת שווא לביצוע  .5
תחזוקה במהלך  שירותי

תקופת האחריות 
  ותקופת התחזוקה

 שעת עבודה

51 (5) 251 ₪ 
 

12,511 ₪ 
 

  סה"כ )ללא מע"מ(
 

 
 

 : הערות
 .שנקבע ע"י החברה 5עט סעיף דלעיל, למ סעיפיםכל העל המציע חובה להגיש הצעת מחיר עבור  *

)במקרה של אי התאמה בין מכפלת המחיר המוצע ליחידה בכמות היחידות לבין סה"כ המחיר המוצע לעיל, תשווה * 
 החברה את ההצעה לפי הכפלה של המחיר המוצע ליחידה בכמות היחידות(.

 
 .שונה )שנתיים(למשך תקופת העבודות הרא החברההכמות משקפת הערכה לא מחייבת מצד     - 1
  22: בגין לדוגמאאחת )פסק -אלהוא לשנת תחזוקה אחת למערכת  הצעת המחירל 2המחיר המוצע בסעיף   - 2

  .בפועלפסק שיותקנו -אלההכמות תהא בהתאם למערכות  שנים(. X 22  =135 3מערכות, סה"כ שנות תחזוקה הן 
החברה  ואין בה משום התחייבות או מצג מצדשנים  3 למשך תקופה שלהנ"ל הינה כמות מוערכת בלבד  כמותה   - 2

 בהתאם למפרט.הינה תקופת האחריות למצברים  כלשהי. מצבריםלהשתמש בכמות 
החברה  שנים ואין בה משום התחייבות או מצג מצד 2הנ"ל הינה כמות מוערכת בלבד למשך תקופה של  כמותה   - 5

נספח ב בהתאם למפורטמקסימאלי לקריאה יחושב להשתמש בכמות שעות כלשהי. אופן חישוב השעות ה
 .(הסכםל נספח י'בהסכם ) האחריות והתחזוקה
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הריני מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההליך ונספחיו, הבנתי אותם, אין לי כל סייג לגביהם, הצעתי שלמה  .2
 צורףש בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו, לרבות ההסכם כל הקשורוהתמורה שבהצעתי כוללת את 

 .ולמעט כמפורט אחרת בהסכם למעט מע"מלו, 
 

 הסכם )נספח א'(.ה להוראותהתמורה תשולם בהתאם  .5
   

 הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא

 

 

    

 

 

    


