
מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית 
ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ )PRMS( "סדום 2"

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - "החברה"(, חברה ממשלתית בבעלות מדינת ישראל, 
מפרסמת בזאת מכרז לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת 
הפחתת לחץ "סדום 2". מציעים ישראלים מוזמנים בזאת להשתתף במכרז ולהגיש את הצעותיהם. הבחירה 
במציע הזוכה תיעשה בהתאם לתנאי המכרז, מבין המציעים שימצאו עומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי 

המכרז אשר עיקריהם יפורטו להלן.
תנאי סף:

ניסיון העבר  .1
המציע ביצע )התחיל והשלים( בתקופה מ- 1/1/2008 ועד למועד הגשת ההצעה לפחות שלושה   

פרויקטים של הנדסה אזרחית, הכוללים עבודות בנייה משולבות עם מערכות חשמל ומערכות כיבוי אש 
וצנרת בהיקף של 10,000,000 ₪ )לא כולל מע"מ( לפחות לכל פרויקט.

איתנות פיננסית  .2
למציע מחזור הכנסות בהיקף של לפחות 20,000,000 ₪ )לא כולל מע"מ( לשנה בממוצע, בשלוש   

שנים קלנדריות כלשהן מתוך ארבע השנים הקלנדריות 2010 – 2013.
אישורים ותנאים שונים  .3

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף הבניה )100( בסיווג ג'3 לפחות. א. 
המציע הינו קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה  ב. 
הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים, לענף ולסיווג האמורים לעיל.

המציע עומד בדרישות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, לעניין תשלום  ג. 
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, ומחזיק בכל האישורים הדרושים לפי החוק האמור.

המציע רכש את מסמכי המכרז, השתתף בסיור הקבלנים, שילם את דמי ההשתתפות וצירף  ד. 
להצעתו ערבות מכרז כנדרש.

ערבות מכרז, קבלת מסמכי המכרז ודמי השתתפות
כל מציע יצרף להצעתו ערבות מכרז בסך 300,000 ₪ ממוסד פיננסי כמפורט במסמכי המכרז.   •

קבלת עותק מלא של מסמכי המכרז תתאפשר החל מיום 23/2/2014 במשרדי החברה, וזאת בכפוף    •
להרשמה ומסירת פרטים וכנגד תשלום בסך של 500 ₪ )כולל מע"מ(.

בנוסף, על מנת להגיש הצעה, נדרש כל מציע לשלם דמי השתתפות בסך 1,000 ₪ )כולל מע"מ(,    •
וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות.

תשלום כאמור לעיל יכול להתבצע במשרדי החברה או באמצעות העברה בנקאית, כמפורט במסמכי    •
המכרז.
מידע כללי

c-tender@ingl.co.il :לברורים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני   •
ניתן לצפות בדברי הסבר כלליים אודות מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה, שכתובתו:    •

www.ingl.co.il, תחת לשונית "מכרזים".   
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה    •

בכתובת שלעיל בתיאום מראש.
סיור קבלנים )השתתפות חובה( צפוי להתקיים ביום ד' 26/2/2014 בשעה 11:00, מקום    •

המפגש – כניסה ראשית למפעלי ים המלח בסדום. השתתפות בסיור מותנית בהרשמה מוקדמת 
ובמסירת פרטים עד ליום ב' 25/2/2014 בשעה 12:00 באמצעות דואר האלקטרוני שלעיל.

מציעים שנרשמו יוכלו להעביר שאלות הבהרה באמצעות כתובת הדוא"ל האמורה עד ליום 4/3/2014.   •
על המציעים להגיש את הצעותיהם באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי החברה במגדל    •

עתידים, קומה 32, קריית עתידים, תל אביב, אצל מזכירת אגף הקמה, החל מיום 17/3/2014 
ולא יאוחר מיום 18/3/2014, בין השעות 09:00 - 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.


