
מכרז להקמת מאגרי קבלנים ולבחירת קבלנים לביצוע עבודות 
צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - "החברה"(, חברה ממשלתית בבעלות מדינת ישראל, 
מפרסמת בזאת מכרז לבחירת קבלנים לביצוע של שלושה פרויקטים: )א( צנרת גז בתוואי אשדוד – 
פלמחים באורך של כ- 14 ק"מ בקוטר "18 )"פרויקט פלמחים"(; )ב( צנרת גז בתוואי כפר ברוך– נילית 
באורך של כ- 16 ק"מ בקוטר "10 והקמת שתי תחנות הגפה )"פרויקט נילית"(; )ג( עבודות צנרת 

 .)"BAY מפרץ חיפה )"פרויקט חיפה PRMS בתוך תחנת
במסגרת המכרז יוקמו גם שני מאגרי קבלנים לעבודות צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה: )א( מאגר 
להנחת צנרת אורכית )"מאגר א'"(; ו- )ב( מאגר לביצוע לעבודות צנרת מקומיות )"מאגר ב'"(. במהלך 
חמש שנים ממועד הקמת המאגרים, החברה תהיה רשאית להזמין מקבלנים שנכללו במאגרים ביצוע 

של עבודות צנרת, והכל בכפוף ובהתאם להוראות כל דין ותנאי המכרז.
מציע רשאי להגיש הצעה לביצוע כל אחד מהפרויקטים שלעיל ו/או על מנת להיבחר למאגרים. 

תנאי סף לביצוע פרויקט פלמחים ופרויקט נילית ולבחירה למאגר א':  .1
סיווג קבלני - המציע הינו קבלן רשום בלפחות אחד מהענפים להלן: ענף קונסטרוקציות פלדה   1.1

150)4(, ענף הנחת צנרת 410)4(, ענף משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה 500)3( או בענף 
כבישים, תשתיות ופיתוח 200)3(. לחילופין, המציע הינו קבלן זר שביצע במהלך חמש השנים 
שקדמו להגשת ההצעה עבודות להתקנת צנרת גז בלחץ גבוה בישראל )קבלן זר כאמור יציג 

פטור מרישום בתוך 3 חודשים מיום שהודע לו על זכייתו במכרז(.
ניסיון קודם - המציע ביצע במהלך שש השנים 2009 – 2014 עבודות של הנחת צנרת להולכת   1.2

של גז טבעי בלחץ גבוה של לפחות )BAR 45 )CLASS 300 בפרויקט צנרת אורכית לגז טבעי 
 GTAW או SMAW באורך של לפחות 10 ק"מ רצופים ובו בוצעו על ידו עבודות ריתוך לפי התהליכים
הן בריתוכי השקה והן בריתוכי מילוי, ובלבד שעד למועד הגשת ההצעה בוצעו כבר לפחות 5 ק"מ. 

לענין זה ילקחו בחשבון גם עבודות שהמציע ביצע באמצעות חברות בשליטתו וכן באמצעות 
העסקה של רתכים עצמאיים )פרי לנסרים(; אולם לא ילקחו בחשבון עבודות שבוצעו באמצעות 

קבלני משנה מטעם המציע.
מהנדס ריתוך - המציע קשור בהסכם עם מהנדס ריתוך בעל הסמכות וותק כמפורט במכרז.   1.3

הסמכה לתקן EN – )א( המציע הינו בעל הסמכה לתקן EN 3834 המתאימה לביצוע העבודות   1.4
נשוא המכרז וכמפורט בו. לחילופין, למציע היתה הסמכה תקפה בשנת 2013 ונכון למועד הגשת 

ההצעה המציע בתהליך להארכתה או חידושה, בתנאים שנקבעו במסמכי המכרז; )ב( על אף 
האמור, לצורך הגשת הצעה לבחירה למאגר א' ניתן להסתפק בהתחייבות לקבלת הסמכה, 

בתנאים שנקבעו במסמכי המכרז.
מחזור הכנסות - למציע מחזור הכנסות בהיקף של לפחות 15,000,000 ש"ח )לא כולל מע"מ(   1.5

בשנה, בשלוש מתוך ארבע השנים 2010 - 2013.
תנאי סף לביצוע פרויקט חיפה BAY ולבחירה למאגר ב':  .2

סיווג קבלני - המציע הינו קבלן רשום בענף קונסטרוקציות פלדה 150)3( או ענף משאבות,   2.1
טורבינות ותחנות שאיבה 500)3(. לחילופין, המציע הינו קבלן זר בעל פטור מקבלת סיווג מרשם 
הקבלנים ובלבד שביצע במהלך חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה עבודות להנחת צנרת גז 

בלחץ גבוה בישראל.  
ניסיון קודם - המציע ביצע במהלך שש השנים 2009 – 2014 עבודות הרכבת צנרת להולכה של   2.2
גז טבעי או קיטור, דלק או תווך נוזלי אחר, בלחץ גבוה של לפחות )BAR 45 )CLASS 300 בלפחות 

שני פרוייקטים שונים, כאשר בכל אחד מהפרוייקטים בוצעו על ידו עבודות ריתוך לפי התהליכים 
SMAW או GTAW הן בריתוכי השקה והן בריתוכי מילוי. לענין זה ילקחו בחשבון גם עבודות שהמציע 

ביצע באמצעות חברות בשליטתו )מעל 50%( וכן באמצעות העסקה של רתכים עצמאיים )פרי 
לנסרים(, אולם לא ילקחו בחשבון עבודות שבוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המציע.

מהנדס ריתוך - המציע קשור בהסכם עם מהנדס ריתוך בעל הסכמות וותק כמפורט במכרז.  2.3
הסמכה לתקן EN - )א( לביצוע פרויקט חיפה BAY  - בתנאים וכמפורט בסעיף 1.4)א( לעיל;   2.4

)ב( לבחירה למאגר ב' - בתנאים וכמפורט בסעיף 1.4)ב( לעיל.
מחזור הכנסות - למציע מחזור הכנסות בהיקף של לפחות 3,000,000 ש"ח )לא כולל מע"מ(   2.5

בשנה, בשלוש מתוך ארבע השנים 2010 - 2013.
תנאי סף נוספים: עמידה בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976;   .3

רכישת מסמכי המכרז; השתתפות בסיורי הקבלנים הרלוונטיים; תשלום דמי השתתפות עבור 
ההשתתפות במכרז.

מידע כללי  .4
קבלת עותק מלא של מסמכי המכרז תתאפשר החל מיום 18/3/2014 במשרדי החברה,   4.1

וזאת בכפוף להרשמה ובתמורה לסך של 500 ₪ )כולל מע"מ(. הגשת הצעה כרוכה בתשלום 
דמי השתתפות בסך 1,000 ₪ )כולל מע"מ(. תשלומים כאמור ניתן לבצע במשרדי החברה או 

באמצעות העברה בנקאית, כמפורט במסמכי המכרז.
עיון ובירורים - לברורים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני:            4.2

c-tender@ingl.co.il. ניתן לצפות בדברי הסבר כלליים אודות המכרז באתר האינטרנט:
www.ingl.co.il )תחת לשונית "מכרזים"( וכן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,   

במשרדי החברה בתיאום מראש.
סיורי קבלנים - לפרויקט נילית ופרויקט חיפה BAY – מפגש בכניסה לקיבוץ שריד ביום   4.3

25/3/2014 בשעה 11:00; לפרויקט פלמחים – מפגש במרכז התחזוקה של החברה ברח' 
האדום 14, א.ת. כנות ביום 26/3/2014 בשעה 10:00. השתתפות בסיורים הינה חובה והיא 

טעונה הרשמה מוקדמת עד ליום 24/3/2014 בשעה 12:00 באמצעות הדואר האלקטרוני 
שלעיל, באופן המתואר במסמכי המכרז.

שאלות הבהרה - מציעים שרכשו את מסמכי המכרז ונרשמו יוכלו להעביר שאלות הבהרה   4.4
באמצעות כתובת הדוא"ל האמורה עד ליום 30/3/2014.

הגשת הצעות - על המציעים להגיש את הצעותיהם באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי   4.5
החברה במגדל עתידים, קומה 32, קריית עתידים, תל אביב, אצל מזכירת אגף הקמה, החל מיום 

10/4/2014 ולא יאוחר מיום 13/4/2014, בין השעות 09:00 - 16:00.
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 אפשרות להליך תחרותי נוסף. החברה שומרת על הזכות לנהל משא 
ומתן עם המציעים.


