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לתקנות חובת   (א()1()א)א 3וחוות דעת בהתאם לתקנה " ספק יחיד"הודעה בדבר כוונה להתקשר עם  : הנדון
ספק שירותים לריכוז הנדסי ובקרה של פרויקטים בתכנון ואחזקה של מערכת  – 1993-ג "תשנ, המכרזים

 הולכת הגז הטבעי ביבשה ובים
 
 

לאספקת שירותים "( הספק)"מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת החברה להתקשר עם מר ישי נצחן  .1
 .ריכוז הנדסי ובקרה של פרויקטים בתכנון של מערכת הולכת הגז הטבעי ביבשה וביםל

הספק עונה , לפי מצב הדברים נכון למועד זה, למיטב ידיעתי(, ב"עיקרי חוות הדעת מצ)לפי חוות דעתי  .2
 .ל"כמשמעות המונח בתקנות הנ" ספק יחיד"להגדרת 

לא יאוחר מיום מ "ל רשאי לפנות לח"אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ .3
בצירוף , ל"מ כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ולהודיע לח //:12בשעה  0102/1/19

 .הפרטים המלאים הנדרשים
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 :לתקנות חובת המכרזים( א()1()א)א3חוות דעת בהתאם לתקנה  : הנדון
ספק יחיד לאספקת  שירותים לריכוז הנדסי ובקרה של פרויקטים בתכנון של מערכת הולכת הגז הטבעי 

 "(השירותים)" ביבשה ובים
 
 : פרטים על השירותים  ריכוז הנדסי של הפרויקטים .1

. הן ביבשה והן בים, ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה נמצאת בשלבים מואצים של פיתוח ותכנוןמערכת 

בלוח זמנים , נקבעה תוכנית פיתוח רחבה של המערכת, בעקבות גילוי מאגרי הגז הטבעי מול חופי ישראל

לצריכות הכפלות של קווים קיימים שיתאימו , לרבות תכנון של קווים ראשיים נוספים, קצר יחסית

חברות , עבור צרכנים( PRMSתחנות )תכנון של תחנות הפחתת לחץ ומדידה , והביקושים העתידיים

פרויקטים ימיים כדוגמת חיבור הקו הימי לתחנת הכוח חדרה. לצורך עמידה במשימות ו חלוקת גז

לצורך וכח בעל הכשרה רלונטית וניסיון מדרוש מרכז הנדסי לאגף ההנדסה , החברה בלוח הזמנים הנתון

לווי פעילות אחזקה של הקווים הימיים והמצוף , הנדסי של פרויקטי תשתיות גז טבעי ביבשה ובים ניהול

(, יבשה וים)סגירה וניהול חוזים עם יועצים הנדסיים שונים , הימי, סגירה וניהול חוזי תכנון גז טבעי

 '.    כותמיכה הנדסית של מכרזים ו, הכנת מכרזי ביצוע הקמת מערכת ההולכה

 

 :הצורך במינוי מרכז פרויקטים בתכנון .2

 ז מבקשת לקדם באמצעות המינוי את המשימות שמוטלות על החברה כמפורט לעיל"חברת נתג. 

 אגף , אגף ההקמה)ז "יעבוד מול הגורמים השונים בנתג, מרכז פרויקטים בתכנון, במסגרת תפקידו

יעבוד מול , י החברה"התכנון אשר מועסקות עיעבוד מול חברות (, התפעול ויתר הגופים בחברה

משרד התשתיות , רשות הגז הטבעי, י החברה בנושאים הנדסיים"היועצים השונים אשר מועסקים ע

 .גורמי תשתית שונים ועוד במטרה לעמוד במשימות החברה

 ים למנוע עיכובים מיותרים בקידום הפרויקטים השונ, מרכז פרויקטים בתכנון יפעל לעמוד ביעדים

 . עליו לצפות מראש את הבעיות והחסמים העלולים להפריע לפרויקטים ולעכבם, ובנוסף

 ז"ל ההנדסה של נתג"מרכז פרויקטים בתכנון יהיה כפוף לסמנכ. 

 

 : נימוקים לקיומו של ספק יחיד .3

  תוכניות הפיתוח של מערכת ההולכה מתרחבים לאור הספיקות הגדלות והולכות של הגז הטבעי

נושא , לפיכך. חברות חלוקה ועוד, תכנון של תחנות כוח פרטיות נוספות, שים הגובריםולאור הביקו

ז למנות מרכז "מבקשת נתג, בהתאם לזאת. התכנון עומד בראש סדר עדיפויותיה של החברה

פרויקטים בתכנון אשר יקדם ויסייע לאגף לעמוד ביעדים שהוצבו לחברה ולעמוד בלוח הזמנים 

 . ז בפרט"ולחסוך משאבים רבים למשק הישראלי ככלל ולנתג, ז ולמשק"הדרוש לנתג
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 חיצוני העונה לכל הקריטריונים  מרכז פרויקטים בתכנוןז למנות לתפקיד "מבקשת נתג, בהתאם לכך

 :הבאים

 תחנות הגפה ותחנות , מכיר היטב את תחום הגז הטבעי לרבות תהליכי התכנון של קוויםPRMS 

 .(תוכניות הנדסיות והיתרי בנייהאישור , לרבות תכנון מפורט)

 ביבשה ובים, א של מערכת הולכה לרבות קווים ותחנות"ביצע תכנון ברמת תמ. 

 פ החוק והתקנות"מכיר את תהליכי המכרזים ע. 

  מכיר היטב את תהליכי העבודה הנדרשים אל מול משרד התשתיות ורשות הגז הטבעי לצורך

 .ביבשה ובים תכנון תשתית הולכה לגז טבעי ותאום תשתיות

 גופים המקימים או , מכיר היטב את תהליכי העבודה הנדרשים אל מול גופי תשתיות קיימות

לצורך ' גופי תקשורת וכו, מקורות, 1כביש , עתידים להקים תשתיות באזור כגון רכבת ישראל

 .הקמת תשתית הולכה לגז טבעי ותאום תשתיות

  תשתיות צנרת להולכת גז טבעי ביבשה ובים.ביצע בעבר עבודות תכנון וניהול סטטוטורי של 

 
בהיעדר בהתאם לקצב פיתוח המואץ של מערכת ההולכה לגז טבעי ו, בשל הנימוקים המפורטים לעיל .4

, נותן שירותים אחר זה לתפקיד להכשיר במסגרת הפעילות השוטפת של מחלקת ההנדסה בנתג"זאפשרות ה

ולאור היכרות , היכרות רחבה של התחומים המוזכרים לעילבשל חשיבות קיומו של גורם מקצועי שיש לו 

לטעמי מר ישי נצחן הנו מי שבהתאם למצב הדברים , ז עם הגורמים הפועלים בישראל בתחום הגז הטבעי"נתג

אספקת שירותי ריכוז הנדסי ובקרה  -"( ספק יחיד)"הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות , בפועל

 .ל מערכת הולכת גז טבעי בלחץ גבוה ביבשה וביםשל פרויקטים בתכנון ש

 
 בברכה  
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