
 

 

 
 
 

 

 עמוד 1 מתוך 2 

 

www.ingl.co.il ,50-0611005פקס:  50-6045755, טלפון: 6101151ת"א  ריית עתידים, קמגדל עתידים   

 

 
 

                בהתאם לתקנה וחוות דעת ( 92)3בהתאם לתקנה " יחיד"ספק  בדבר כוונה להתקשר עם הודעה הנדון: 
 הנדסי בתחום הימימתן  שירותי ייעוץ   -  1993-ג "תשנ, לתקנות חובת  המכרזים( א()1()א)א3

 
 

 Bipolרתחב להתקשר עם "(החברהנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת  .1

Energy "(הספק )" בישראל, בהתאם למתן שירותי ייעוץ בתחום הימי, הנדרשים למערכת הולכת הגז הטבעי
 ונושאים נלווים.  0563NENלסטנדרט 

הספק עונה , לפי מצב הדברים נכון למועד זה, למיטב ידיעתי(, ב"עיקרי חוות הדעת מצ)לפי חוות דעתי  .2
וכי אין ספק אחר המסוגל לייתן את השירותים  ל"בתקנות הנ יםכמשמעות המונח"ספק יחיד"  להגדרת

 .הנדרשים

לא יאוחר מ "רשאי לפנות לחבישראל ל "אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ אדם הסבור כי קיים ספק .0
בצירוף , ל"מ כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ולהודיע לח 0:44.בשעה  922294.2מיום 

 .הפרטים המלאים הנדרשים
 

 
 

                        בכבוד רב,            
     

  
  
 שלומי זעירא 
 תפעולסמנכ"ל  
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  Bipol Energyעל ידי חברת  הנדסי בתחום הימישירותי ייעוץ  למתן יחידספק  –חוות דעת  הנדון: 

 
 

שירותי ייעוץ הנדסי בתחום הימי,  "( צורך בקבלתנתג"ז" או "החברהלנתיבי הגז הטבעי לישראל )להלן: " .1
 ונושאים נלווים.  0563NENלסטנדרט בהתאם 

ייעוץ עבור חברת נתג"ז בנושאי מערכות אספקת הגז הימיות של החברה צורך בההצורך בהתקשרות נובע מ .2
 ובכלל זאת עבודות אחזקה שגרתיות וכאלה שאינן שגרתיות, לפי צרכי החברה מעת לעת, שמהותם בתמצית: 

 ;ייעוץ בנושאי מערכת הגז הימיות .א

 ;שורים במערכות ההולכה הימיות של נתג"ז )חציות / אחרות(תיאומים הק .ב

 ;ייעוץ וליווי בנושא סקרים ימיים לבדיקת מערכות ימיות .ג

 הוק.-צרכים נוספים המתעוררים הד .ד

מתקני  –הגדרת המתקנים הימיים ידע עמוק בהיות בעל ל, NEN  0563-בנוסף לבקיאות בתקן ההספק נדרש  .3
offshore הולכה ואספקה של צנרת דלק או גז טבעי, הקשורים בהפקה. 

הולכה ואספקת דלק או גז באזורים משמעותיים ומפותחים / ניסיון עם מתקני הפקה על הספק להיות בעל  .4
 .מפרץ מקסיקו, הים הצפוני: בתחומים אלו כגון

 תואר ממוסד אקדמאי מוכר)השכלה בתחום ההנדסה רלוונטית  בעל מהנדס מכונות או על הספק להיות .6
 (. offshore –בתחום ה 

 ןומתוכ( offshore industry)לפחות בתחום המערכות הימיות  יםשנ 02ניסיון של על הספק להיות בעל  .6
 51 ובנוסף, עליו להיות בעל (,offshore)התנסות בתכנון מערכות ימיות שנים ב 6להיות בעל ניסיון של לפחות 

 .הקמת מתקנים ימייםפיקוח וליווי , תלפחות בתחומי הקמשנות ניסיון 

שנים  7 -מזה כ Bipol Energyרת חברת למתן שרותיי ייעוץ אלה עם חבלחברה קיים הסכם התקשרות  .7
 ."(הספק הקיים)להלן: "

 .נוספות שנים 6 -עם אפשרות הארכתה עד לשל שנה לתקופת זמן  עם הספק הקיים בכוונת החברה להתקשר .8

המסוגל לייתן לחברה את כלל השירותים שלעיל, שהינו בעל אחר למיטב ידיעתי המקצועית, לא קיים יועץ  .9
 הידע והניסיון המקצועי הרלבנטיים הנדרשים.    

כל המבקש לטעון כי קיים גורם אחר המסוגל לייתן לחברה את השירותים האמורים לעיל מוזמן לפנות אל  .13
, בצירוף כל הפרטים והמסמכים 15:33בשעה  2.2.2312עד ליום  co.ilzeira@ingl.הח"מ בכתובות: 

 הרלוונטיים להוכחת טענתו. 

 
                                   
                             בכבוד רב,              

  
  

 שלומי זעירא  
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