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 רקע כללי על החברה

הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה בעלת "( החברה)להלן: "חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

גז הולכת המערכת  הפעלה שלו , להקמה2112 –הגז הטבעי, התשס"ב  רישיון, בהתאם להוראות חוק משק

( בתוואי קיים BAR 11יתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה )עד טבעי בישראל. מערכת זו כוללת, בין הה

ולמנייה ותחנות להפחתת לחץ הגז  זק"מ ויותר, תחנות קבלה לגז, תחנות להגפת ג 11. –ועתידי של כ

(PRMS )ברחבי הארץ.  ותהפרוש 

בשנים ו םבהליכי תכנון שוני הנמצאיםישנם מקטעים נוספים  ,להיבנות כל העת מערכת ההולכה ממשיכה

 בעשרות ק"מ נוספים ואף למעלה מכך. את פריסתההקרובות החברה עומדת להרחיב 

כלכלית, הן  הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי, הן מבחינה

והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. בשל דחיפותו, מוקם  מבחינת איכות הסביבה

 התחייבויות החברה ללקוחותיה. על פיידי ממשלת ישראל ו ויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע עלהפר

על  17תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות )תמ"א 

תחנות כוח, לרבות נגזרותיה(, באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה, 

 .חברות חלוקה לצרכנים קטניםופעלי תעשייה גדולים מ
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צנרת להולכת גז להקמת עבודות  מספר לביצוע ניםקבלבחירת להחברה מעוניינת לקבל הצעות  .8.8

 :כדלקמן ,טבעי בלחץ גבוה

ועד  תחנת הגפה כפר ברוךמ ,ק"מ 86 -באורך של כ 81הנחת צינור גז טבעי בקוטר " .8.8.8

 שתי תחנות הגפה כולל הקמה של ,רמת גבריאל( PRMSחץ )הפחתת לתחנת ובתוך 

 . "(נילית פרויקט)להלן: "

תחנת ובתוך ועד  מחלף אשדודמק"מ,  .8 -באורך של כ 81הנחת צינור גז טבעי בקוטר " .8.8.2

PRMS (פלמחים פרויקט)להלן: " שפד"ן". 

)להלן:  בתוך תחנת ההגפה הפעילה BAYחיפה  PRMSתחנת ביצוע עבודות צנרת ב .8.8.1

 . "(BAYחיפה  פרויקט"

תיאור כללי  ."הפרויקטיםאו " "העבודות: "ביחד להלןכל העבודות המתוארות לעיל תקראנה 

 . 'ב כנספחהמצ"ב  (CDעל גבי התקליטור )מופיע על כל אחד מהפרויקטים 

כמו כן מבקשת החברה להקים במסגרת מכרז זה מאגרי קבלנים לביצוע עבודות צנרת אליהם  .8.2

נות בבקשה לקבל הצעות ביחס לעבודות צנרת שהזמנתן איננה מחייבת אותה לפתוכל החברה 

 להלן(. 2 )כמפורט בסעיף  בפרסומו של מכרז פומבי

אחד או יותר מהפרויקטים לעיל, לפי שיקול ת לגבי וגיש הצעשתתפים במכרז רשאים לההמ .8.1

ותה למסור את ביצוען של העבודות לזוכה אחד או לפצל את ת על זכהחברה שומר. םדעת

 להלן. 13 העבודות בין מספר זוכים, הכל כמפורט בסעיף 

למכרז זה )להלן:  כמסמך ב'להסכם הקבלן )על נספחיו( המצורף העבודות יבוצעו בהתאם  ...8

יבוצעו על )לרבות עבודות הריתוך( רת ואביזרי הצנרת הצנ תעבודות הרכב ."(הסכם הקבלן"

 . וידי הקבלן עצמו ולא באמצעות קבלני משנה מטעמ

 על ידיבחלק מהאתרים לעבודות שיבוצעו על ידי המציע הזוכה, יבוצעו במקביל מובהר, כי  .8.5

ובמקרה כאמור יחולו כל הוראות  קבלנים וספקים אחרים עבודות נוספות עבור החברה



 

 43מתוך  4עמוד 

 

 

ומבלי לגרוע מכלליות  בכלל זה .מטעם החברה ממונים עניין קבלן ראשי וקבלניםההסכם ל

  :האמור

רמת גבריאל  (PRMSלהפחתת לחץ ) תועבודות ההנדסה האזרחית להקמת תחנ .8.5.8

שמש ל ו, אפשר שימוננים אלההנדסה אזרחית. קבל נייבוצעו על ידי קבלושפד"ן 

ידי המציע הזוכה בתחומי  מסויימות שיבוצעו על ביחס לעבודותכקבלן הראשי 

  ., לפי שיקול דעתה של החברההתחנות הרלוונטיות

ספקים יבוצעו על ידי  שלעיל תותחנהשל  PRMS -עבודות להתקנת מערכות ה .8.5.2

 החברה.שיבחרו על ידי  ניםקבלו

למען הזהירות מובהר, כי אם וככל שאין למציע הזוכה את הסיווגים המתאימים לביצוע של  .8.6

, וככל שתנאי המכרז מתירים ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה זה מכרזנשוא איזה מהעבודות 

להעסיק בביצוען של עבודות אלה קבלנים  המציע הזוכה , יהיה על)ולא על ידי המציע עצמו(

 הסכם. הני משנה כאמור יחולו הוראות רשומים בעלי סיווג מתאים. על העסקה של קבל

 גז טבעי עילית ותת קרקעית פעילה בלחץ גבוה,מערכת חלק מהעבודות תבוצענה בסביבה של  .7.1

כי הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המציע צעתו מצהיר ומתחייב הת שובהג

דורש , במידה ויזכה במכרז, על ידואיזה מהפרויקטים המיוחדים הנובעים מכך ולכך שביצוע 

והביטחון המקובלות בחברה, נקיטה באמצעי זהירות קפדניים ועמידה בכל דרישות הבטיחות 

   .כנדרש בהסכם על נספחיו וכנדרש על פי כל דין

 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להקטין את העבודות .8.1

, מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי הרכיבים ומבלי המבוצעות

 וי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא.זכות לפיצ יםשיהיה בכך כדי להקים לזוכ

 טכניות ו/או בהיקף העבודההייתכנו שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות מובהר, כי  .8.9

על שינויים כאמור, ככל שיהיו, יחולו . המפורטים במסמכי המכרז ו/או בלוחות הזמנים

 ם לביצוע העבודות. הוראות ההסכם לענין התאמות )אם בכלל( בתמורה ו/או בלוחות הזמני

 לוח הזמנים למכרז: .8.81

 

מועדים לרכישת מסמכי  א

 המכרז  

 ,.81.1.218ם ה', החל מיו –בימים א' 

 . 86:11 – 9:11בין השעות 

קבלנים  יסיורל יםמועד ב

 (השתתפות חובה)

סיור קבלנים לפרויקט נילית ולפרויקט 

 בשעה .25.1.218 םביו - BAYחיפה 

 . וץ שרידמפגש בכניסה לקיב .88:11

 ביום - סיור קבלנים לפרויקט פלמחים

. מפגש במרכז 81:11 בשעה .26.1.218

, .8התחזוקה של החברה ברח' האדום 

 .א.ת. כנות

בשעה  .11.1.218לא יאוחר מיום  מועד אחרון לבקשת הבהרות ג

86.11. 

להגשת טיוטת אחרון מועד  ד

 ערבות מכרז לבדיקה

בשעה  .11.1.218לא יאוחר מיום 

86.11. 
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עד ליום ו .218...81מיום החל  להגשת הצעות   יםמועד ה

 .86:11עד  9:11בין השעות  .218...81

 .86:11שעה  .218...81יום  מועד אחרון להגשת הצעות ו

 

  קבלנים ימאגר 01

מבקשת להקים , החברה עבודות המפורטות לעילבחירתם של קבלנים לביצוע הלבנוסף  .2.8

 להקמת שבו יכללו קבלנים לביצוע עבודותאחד, : מאגר קבלנים ימאגרשני  במסגרת מכרז זה

"(; ומאגר שני, אשר תנאי הקבלה מאגר א')להלן: " להולכת גז טבעי בלחץ גבוה צנרת אורכית

כאמור לעיל אך אליו יהיו פחות מחמירים ובו יכללו קבלנים הכשירים לבצע עבודות צנרת 

 (PRMS) להפחתת לחץ תחנותשל בתוך חצרות יות מקומעבודות בעיקר )מוגבלות יותר בהיקפן 

 "(. מאגר ב')להלן: " (ותחנות הגפה

שנים למן  כל אחד ממאגרי הקבלנים במהלך חמשהקבלנים שיכללו בהחברה תוכל לפנות אל  .2.2

בבקשה לקבל הצעות ביחס  המועד שבו תקבע החברה את זהות הקבלנים שיכללו במאגר,

 .בת אותה בפרסומו של מכרז פומביאיננה מחיי עבודות צנרת שהזמנתןל

ומציע  והן במאגר ב' א'במאגר הן להלן יכלל  3  כל מציע שיעמוד בתנאי הסף המנויים בסעיף .2.1

. תנאי למסירת עבודה למציע בלבד יכלל במאגר ב'להלן  4 שיעמוד בתנאי הסף המנויים בסעיף 

הוא שבמועד מסירת העבודה עדיין יתקיימו אצלו כל תנאי ממאגרי הקבלנים  באיזהשיכלל 

 .הדרושים להיכללות באותו המאגר הסף

של החברה לא יכללו במאגר קבלנים כלשהו כבר לים וכלקבלנים שלמען הסר ספק מובהר, כי  ...2

ואם הם מבקשים להכלל לאיזה זה,  נשוא מכרז באופן אוטומטי באיזה ממאגרי הקבלנים

  מכרז זה.עליהם להגיש הצעתם כנדרש לממאגרי הקבלנים נשוא מכרז זה, 

הקבלנים כאמור, אף  ימאגראחד או בשני מציע יהיה רשאי להגיש את מועמדותו להכלל ב .2.5

 .נשוא מכרז זה העבודותלביצוע הצעת מחיר בלא להגיש 

הם גם אם  ,לכל אחד ממאגרי הקבלניםנוספים קבלנים תיד בעהחברה תהיה רשאית להוסיף  .2.6

, ובלבד שעמדו בתנאי הניסיון והכשירות במועדים לפי שיקול דעתה לא השתתפו במכרז זה,

בחינת הרלוונטי למועד ככל שיהיו לפי שיקול דעת החברה בבשינויים ) הנדרשים במכרז

 .(הצטרפותם

אינה החברה מסמכי המכרז ו/או על פי הדין,  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי .2.7

מחויבת לבצע עבודות נוספות, מעבר לעבודות נשוא מכרז זה, באמצעות מאגרי הקבלנים 

שיקול דעתה הבלעדי, לבצען בכל דרך אחרת פי והיא תהא רשאית, לבמסגרת המכרז שיוקמו 

 .ימים בחברהשקי אחריםלרבות באמצעות קבלנים שנכללים במאגרים  ובכפוף לכל דין

מאגרי הקבלנים שני מ יזהקבלנים הנכללים באמהצעות הזמין במידה ותחליט החברה ל .2.1

מתנאי המכרז ו/או להוסיף תנאים לשנות  , במסגרת ההזמנה,שיוקמו, תהיה החברה רשאית

החמרת  מבלי לגרוע מכלליות האמור,ו לרבותלקולא או לחומרה,  ודרישות שלא פורטו בו,

יכות ההצעות, התאמת האיתנות פיננסית, קביעת מחירי תקרה, ביצוע הליך תנאי סף, בדיקת א

החברה, לרבות בהתחשב בצרכי  , הכלנספחיו הטכנייםשינוי התאמת ההסכם ותחרותי נוסף, 

 ן, מהותנשוא ההזמנההעבודות עומס עבודה אצל קבלנים, פיזור עבודות וסיכונים, טיב 

לשיקול דעתה  ,ןודרישות מיוחדות הנובעות מה ניםן, לוחות הזמ, רמת הסיכון בהןומורכבות

 הבלעדי של החברה.
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מאגרי הקבלנים שני מ יזההצעות לקבלנים הנכללים בא הזמיןבמידה ותחליט החברה לכמו כן,  .2.9

 , לרבותמאגר הרלוונטיב יםהנכלל ניםשיוקמו, החברה תהיה רשאית שלא לפנות לקבל

הבלעדי, כי אותו קבלן לא יהיה מסוגל לבצע  שיקול דעתהפי , לתסבור החברה בנסיבות שבהן

, ךאת העבודות לשביעות רצונה המלא. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית להחליט כ

ומבלי לגרוע מכלליות כרותה עם עבודתו של הקבלן, לרבות יבין היתר, בהתבסס על ניסיונה וה

ים אחרים של החברה, עבירות איחור בלוחות זמנים, עומס עבודה של הקבלן בפרויקטהאמור, 

בטיחות קודמות, אי שביעות רצון מאיכות העבודה או מצוות ניהול הפרויקטים מטעמו, הפרת 

 . צא באלה טעמיםהסכם עם החברה, הליך משפטי תלוי ועומד, אי סגירת חשבון סופי וכיו

ול דעתה שיקלפי ו לגרוע קבלן כלשהו מאיזה ממאגרי הקבלנים, בכל עתהחברה תהיה רשאית  .2.81

. בטרם ייגרע קבלן ממאגר כאמור, תימסר לו הודעה על כוונת החברה ותינתן הבלעדי והמוחלט

הכל  ,לפי שיקול דעתה באופן ובמועד שתקבע החברה לו הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין זה,

 בכפוף להוראות המכרז והדין.

 א' ם ולכניסה למאגרפלמחי פרויקטו/או  נילית פרויקטלביצוע תנאי סף להגשת הצעות  31

היבטים לאור העובדה שהעבודות עתידות להתבצע בסביבה מוגזת, על כל הדרישות המשתמעות מכך ב

העובדה היקף העבודות ומורכבותן, וכן ביצוע העבודות, כמו גם נוכח הכרוכים ב והאחרים הבטיחותיים

ידי קבלנים אחרים, בלוח  שהעבודות אמורות להתבצע במשולב ובתיאום מלא עם עבודות המבוצעות על

לביצוע פרויקט נילית ופרויקט פלמחים ולכניסה למאגר א' רשאים להציע הצעות , זמנים קשיח וקצר

  אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת הצעתם, בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

 סיווג קבלני .1.8

 ענף: ם להלןהענפילפחות אחד מב בישראלהמציע הינו קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים 

תחנות וטורבינות  ,ענף משאבות, ((.)81.), ענף הנחת צנרת ((.)851)פלדה קונסטרוקציות 

  .((1)211)או בענף כבישים, תשתיות ופיתוח  ((1)511)שאיבה 

 עבודות ההצעה להגשת שקדמו השנים חמש במהלך ביצעשלחילופין, המציע הינו קבלן זר 

א .8לפי סעיף מרישום פטור )קבלן כאמור יידרש להציג  בישראל גבוה בלחץ גז צנרת להתקנת

חודשים מיום שהודע לו  1בתוך  8969 – לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

 .(על זכייתו במכרז

  ניסיון קודם .1.2

גז טבעי  ה שלצנרת להולכ הנחת עבודות של)כולל(  .218 – 2119המציע ביצע במהלך השנים 

של לפחות צנרת אורכית לגז טבעי באורך  בפרויקטBAR 45 (CLASS 300 )חות של לפ בלחץ גבוה

הן בריתוכי  GTAWאו  SMAWעבודות ריתוך לפי התהליכים בוצעו על ידו ובו  ק"מ רצופים 81

לענין זה  .ק"מ 5עד למועד הגשת ההצעה בוצעו כבר לפחות ש ובלבד ,השקה והן בריתוכי מילוי

וכן באמצעות  (51%)מעל  באמצעות חברות בשליטתומציע ביצע ילקחו בחשבון גם עבודות שה

באמצעות  שבוצעועבודות  ילקחו בחשבוןלא אולם  ;העסקה של רתכים עצמאיים )פרי לנסרים(

 .המציע קבלני משנה מטעם

 מהנדס ריתוך .1.1

וסמך על ידי גוף שה המציע קשור בהסכם עבודה או הסכם למתן שירותים עם מהנדס ריתוך

ה כאמור ברצף מחזיק בהסמכאשר ו כאמור לתת הסמכות שרשאיאמריקאי  אואירופאי 

 ךההתקשרות עם מהנדס הריתותכולת  .שקדמו להגשת ההצעהשנים החמש  לפחות במהלך

בזכייתו של המציע מותנה הסכם כאמור אפשר שיהיה . 'גבנספח תהיה, לכל הפחות, כמפורט 

 .במכרז
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 ENהסמכה לתקן  ...1

 EN .111המציע הינו בעל הסמכה לתקן  -נילית  פרוייקטפלמחים ו )א( לצורך ביצוע פרוייקט

, שניתנה לו על ידי גוף אירופאי שהוסמך לתת המתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה

על ההסמכה להיות בתוקף למשך חצי שנה לפחות ממועד הגשת  .הסמכות לתקן האמור

)אף אם זו פקעה במהלך שנת  2181שנת ה הסמכה תקפה בתמציע היללחילופין,  ההצעות.

בהסכם עם גוף אירופאי שהוסמך לתת הסמכות קשור  הואנכון למועד הגשת ההצעה, ( ו2181

מיום  יום 11והוא מחוייב להשלים הארכתה או חידושה של ההסמכה בתוך  EN .111לתקן 

 .ה'בנספח נוסח ההתחייבות יהיה כמפורט  הכרזתו כזוכה.

, ולא לביצוע איזה לצורך כניסה למאגר א'מציע שהגיש הצעה רק  - א')ב( לצורך כניסה למאגר 

איננו חייב להיות בעל הסמכה כאמור במועד הגשת ההצעה ויוכל , נשוא מכרז זה מהפרוייקטים

לקבלת סמכה או על היותו בתהליך הה תלקבלהתחייבות לפעול  גם להסתפק בהגשתה של

ציון זהות הגוף הנותן את ההסמכה  וךתמגוף מוסמך כאמור בסעיף )א( לעיל, הסמכה, ה

מאגר יהיה המציע מחויב ב כלללה על מנתבמקרה כאמור, והמועד הצפוי לסיום ההסמכה. 

נוסח . מהמועד האחרון להגשת הצעות חצי שנהבתוך להשלים את תהליך ההסמכה 

 .ה'בנספח ההתחייבות יהיה כמפורט 

שהגוף קבל את אישורה לכך על מנת ל בכתבלחברה  לפנות םרשאי מתמודדים במכרז

ימים לפני המועד האחרון  7, וזאת עד אכן מוסמך לתת הסמכותעימו הם קשורים האירופאי 

 .ינתן אך ורק בכתבלענין זה להגשת הצעות. אישור של החברה 

בשלוש מתוך  ,בשנה)לא כולל מע"מ( ש"ח  85,111,111לפחות למציע מחזור הכנסות בהיקף של  .1.5

 .2181 - 2181השנים ארבע 

לענין תשלום  8976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2המציע עומד בדרישות סעיף  .1.6

 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

, 8976 -גופים ציבוריים, התשל"ו  תהמציע הינו בעל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאו .1.7

 דהיינו:

 ל ספרים כדין.אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהו .1.7.8

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על  .1.7.2

 הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ. 

ושילם )כמפורט להלן(  הרלוונטיים הקבלנים יהשתתף בסיור ,המציע רכש את מסמכי המכרז .1.1

 .עבור ההשתתפות במכרז

 ולכניסה למאגר ב' BAYחיפה  קטפרוילביצוע תנאי סף להגשת הצעות  11

 : הינם כדלקמן ולכניסה למאגר ב' BAYפרויקט חיפה ביצוע הגשת הצעות ללתנאי הסף 

 סיווג קבלני .8..

 או ((1)851)קונסטרוקציות פלדה  ענףבהקבלנים בישראל המציע הינו קבלן רשום בפנקס רשם 

  .((1)511)ענף משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה 

 עבודות ההצעה להגשת שקדמו השנים חמש במהלך ביצעע הינו קבלן זר שלחילופין, המצי

א .8)קבלן כאמור יידרש להציג פטור מרישום לפי סעיף  בישראל גבוה בלחץ גז צנרת להתקנת

חודשים מיום שהודע לו  1בתוך  8969 –לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

 על זכייתו במכרז(.

 ניסיון קודם .2..
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או צנרת להולכה של גז טבעי  הרכבתעבודות )כולל(  .218 – 2119ציע ביצע במהלך השנים המ

( בלפחות שני CLASS 300) BAR 45בלחץ גבוה של לפחות דלק או תווך נוזלי אחר, קיטור, 

פרוייקטים שונים, כאשר בכל אחד מהפרוייקטים בוצעו על ידו עבודות ריתוך לפי התהליכים 

SMAW  אוGTAW לענין זה ילקחו בחשבון גם עבודות ריתוכי השקה והן בריתוכי מילויהן ב .

( וכן באמצעות העסקה של רתכים 51%שהמציע ביצע באמצעות חברות בשליטתו )מעל 

עצמאיים )פרי לנסרים(, אולם לא ילקחו בחשבון עבודות שבוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם 

 המציע.

 ריתוך מהנדס .1..

או הסכם למתן שירותים עם מהנדס ריתוך שהוסמך על ידי גוף  המציע קשור בהסכם עבודה

אירופאי או אמריקאי שרשאי לתת הסמכות כאמור ואשר מחזיק בהסמכה כאמור ברצף 

תכולת ההתקשרות עם מהנדס הריתוך  .לפחות במהלך חמש השנים שקדמו להגשת ההצעה

תנה בזכייתו של המציע . הסכם כאמור אפשר שיהיה מו'גבנספח תהיה, לכל הפחות, כמפורט 

 .במכרז

 ENהסמכה לתקן  ....

המתאימה  EN .111המציע הינו בעל הסמכה לתקן  - BAY)א( לצורך ביצוע פרוייקט חיפה  

לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, שניתנה לו על ידי גוף אירופאי שהוסמך לתת הסמכות לתקן 

לחילופין, גשת ההצעות. האמור. על ההסמכה להיות בתוקף למשך חצי שנה לפחות ממועד ה

נכון למועד הגשת ( ו2181)אף אם זו פקעה במהלך שנת  2181ה הסמכה תקפה בשנת תמציע היל

והוא  EN .111בהסכם עם גוף אירופאי שהוסמך לתת הסמכות לתקן קשור  הואההצעה, 

נוסח  מיום הכרזתו כזוכה. יום 11מחוייב להשלים הארכתה או חידושה של ההסמכה בתוך 

 .ה'בנספח ייבות יהיה כמפורט ההתח

מציע שהגיש הצעה רק לצורך כניסה למאגר ב', ולא לביצוע איזה  -)ב( לצורך כניסה למאגר ב' 

מהפרוייקטים נשוא מכרז זה, איננו חייב להיות בעל הסמכה כאמור במועד הגשת ההצעה ויוכל 

הליך לקבלת גם להסתפק בהגשתה של התחייבות לפעול לקבלת ההסמכה או על היותו בת

ההסמכה, מגוף מוסמך כאמור בסעיף )א( לעיל, תוך ציון זהות הגוף הנותן את ההסמכה 

מאגר יהיה המציע מחויב ב כלללה על מנתבמקרה כאמור, והמועד הצפוי לסיום ההסמכה. 

. נוסח מהמועד האחרון להגשת הצעות חצי שנהבתוך להשלים את תהליך ההסמכה 

 .ה'פח בנסההתחייבות יהיה כמפורט 

שהגוף על מנת לקבל את אישורה לכך  בכתבלחברה  לפנות םרשאי מתמודדים במכרז

ימים לפני המועד האחרון  7, וזאת עד האירופאי עימו הם קשורים אכן מוסמך לתת הסמכות

 .ינתן אך ורק בכתבלענין זה להגשת הצעות. אישור של החברה 

בשלוש מתוך  ,בשנה)לא כולל מע"מ( "ח ש 1,111,111לפחות למציע מחזור הכנסות בהיקף של  .5..

 .2181 - 2181השנים ארבע 

לענין תשלום  8976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2המציע עומד בדרישות סעיף  .6..

 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

, 8976 -גופים ציבוריים, התשל"ו  תהמציע הינו בעל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאו .7..

 היינו:ד

 אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין.  .7.8..

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על   .7.2..

 הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ. 
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 ושילםהרלוונטיים )כמפורט להלן( המציע רכש את מסמכי המכרז, השתתף בסיור הקבלנים  .1..

 עבור ההשתתפות במכרז.

 ותשלום דמי השתתפות להגשת הצעה עיון וקבלת מסמכי המכרז 11

, קרית עתידים, תל 12במגדל עתידים, קומה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה  .5.8

 ש"ח  511בתמורה לסך של  ,לעיל 'א1.10  במועד הקבוע בסעיף, מזכירת אגף ההקמהאביב, אצל 

כולל מע"מ שלא יוחזר לרוכש בכל מקרה. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את 

 פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

 8,111בסך של ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות )בנוסף לרכישת המסמכים(  .5.2

ר מהמועד האחרון להגשת הצעות לא יאוח, אשר ישולם כולל מע"מ שלא יוחזר בשום מקרה₪ 

  .עילל ו'1.10 בסעיף כאמור 

תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז וכן בגין דמי ההשתתפות, ניתן לשלם במשרדי החברה  .5.1

 בכתובת שלעיל בהמחאה לפקודת החברה או בהעברה בנקאית לחשבון החברה שפרטיו להלן:

 בנק מזרחי טפחות

 68.מס' סניף 

 889699חשבון 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 גורניעבור "יש לציין  על הפניה. tender@ingl.co.il-cלדואר אלקטרוני  החברה יש לשלוח

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

 ."גבוה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  ...5

בר הכלליים כמו כן, ניתן להוריד את דברי ההסהחברה בכתובת שלעיל בתיאום מראש. 

 .www.ingl.co.ilממסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה, שכתובתו 

     :לניהול המכרז לברורים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני .5.5

c-tender@ingl.co.il . 

  ובקשות להבהרה י קבלניםסיור 61

 לעיל. ב'1.10 כאמור בסעיף , ודותהעבלביצוע  יםהמיועד יםבאתר קבלנים  יהחברה תערוך סיור .6.8

ו/או  יםהסיור יהחברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד

 .נוספיםקבוע מועדי סיור ל

בדואר  82:11 בשעה .1.218..2לתאם הגעתו עד ליום קבלנים להשתתף בסיור המעוניין על כל  .6.2

ובכלל זה למסור עד למועד האמור פרטים אישיים של  ,c-tender@ingl.co.ilאלקטרוני: 

 שמה לסיור המצ"בטופס ההר על גבי ,הכוללים שם, מספר ת.ז. ומספר רכב ,המשתתפים בסיור

הטופס באיזה סיור בכוונתו להשתתף ואם בכוונתו על גבי המציע יציין במפורש . י' נספחכ

. ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים ר מסיור אחדלהשתתף ביות

 . באחריותו הבלעדית של המשתתף (קסדה ונעלי בטיחות)

mailto:c-tender@ingl.co.il
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 להגשת הצעה חובה הינה תנאיבאתר המיועד לביצוע פרויקט הקבלנים השתתפות בסיור  .6.1

יש הצעה ואינו מג מציע המגיש הצעה להיכלל באחד ממאגרי הקבלנים. ביחס לאותו פרויקט

 . נדרש להשתתף בסיורי הקבלנים איננולביצוע איזה מהעבודות נשוא מכרז זה 

תתקבלנה אך ורק  מכרזלואחרים הקשורים קבלת הבהרות בנושאים טכניים שאלות ובקשות ל ...6

 לעיל, באמצעות 5.1 מסרו את פרטיהם כאמור בסעיף רכשו את מסמכי המכרז ומגורמים ש

קבלני מכרז ל –ניר גורני עבור "יש לציין . על הפניה c-tender@ingl.co.il דואר אלקטרוני:

למתן וכתובת דואר אלקטרוני מספרי טלפון ופקס  שם נציג המציע, וכן "הקמת צנרת

 . 'ג1.10 למועד הקבוע בסעיף להגיש עד . שאלות ובקשות הבהרה כאמור ניתן התשובות

 ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של

החברה. בכל מקרה בו תחליט החברה להוציא תשובות לשאלות או לבקשות ההבהרה או תיקון 

יפורסם המסמך כלשהו למסמכי המכרז, בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, 

הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של החברה, וישלח לכל הגורמים שמסרו 

לעיל, והם יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא  5.1 את פרטיהם כאמור בסעיף 

  חתום על ידם ומהווה חלק מהצעתם.

, ותחברה לצורך קבלת הודעהבאתר האינטרנט של באופן שוטף יעים להתעדכן המצ עלחובה  .6.5

 .הבהרות, תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרז

 ערבות 71

זה בדייקנות ובשלמות ובכלל זה לפעול  מכרזלהבטחת התחייבויותיו של המציע לקיום תנאי  .7.8

הצעתו, ימסור המציע ערבות בנקאית  בכל עניין בקשר עמו בתום לב ובדרך מקובלת, ולהבטחת

אוטונומית ובלתי מותנית, שהוצאה לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח 

ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, 

המכרז ערבות  "(.מכרזהערבות )להלן: " למכרז זה 'דנספח בבנוסח הקבוע , 8918 –התשמ"א 

 סך אחד מהסכומים המפורטים להלן:  עלותהיה  .18.1.218עד ליום בתוקף תהיה 

פלמחים ימסור ערבות פרוייקט נילית ו/או  פרוייקטלביצוע  המציע המגיש הצע .7.8.8

מובהר, כי די בהגשה של ערבות מכרז אחת כאמור, אף  ₪. 851,111על סך מכרז 

 .שה פרוייקטיםום או שלאם המציע מתמודד במסגרת המכרז על שניי

על סך מכרז בלבד ימסור ערבות  BAYחיפה  פרויקטלביצוע  המציע המגיש הצע .7.8.2

21,111 .₪ 

להיכלל באחד ממאגרי הקבלנים, ואינו מגיש הצעה לביצוע מציע המגיש הצעה  .7.8.1

  .מכרזנשוא מכרז זה, איננו נדרש לצרף להצעתו ערבות  פרוייקטיםהאיזה מ

הנתון לה על פי כל דין או על פי הליך זה, החברה תהיה רשאית מבלי לגרוע מכל סעד אחר  .7.2

לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה, כולו או מקצתו, על פי שיקול  מכרזהלהציג את ערבות 

זה בדייקנות  מכרזדעתה הבלעדי והמוחלט, בכל מקרה בו המציע לא קיים תנאי כלשהו מתנאי 

שלא בתום לב ו/או שלא בדרך מקובלת, ובכלל זה זה  מכרזובשלמות ו/או אם יפעל בקשר עם 

אם חזר בו המציע מהצעתו בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או 

 סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין בחירת החברה להתקשר עמו על פי תנאי מסמך זה

 .וההסכם שצורף לו

זה, עם מתן ערבות מכרז שר בהתאם לתוחזר למציע עמו החברה תבחר להתק המכרזערבות  .7.1

של יתר המציעים תוחזר להם לאחר ההתקשרות  מכרזביצוע כאמור בהסכם הקבלן. ערבות ה

 עם המציע הזוכה.
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שבכוונתו להגיש, על מנת לקבל את  מכרזהמציע רשאי להגיש לחברה טיוטא של ערבות ה ...7

המועד  ז, וזאת עדשל החברה לכך שהטיוטא תואמת את דרישות החברה במכר התייחסותה

 . אישור של החברה ינתן אך ורק בכתב.לעיל 'ג1.10 האחרון הקבוע בסעיף 

 ה צעהה 81

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי כל מידע ו/או נתון ו/או פרט משפטי ו/או תכנוני ו/או  .1.8

אם ימצא המציע אי  מכרז זה.עסקי רלוונטי למכלול ההתחייבויות הנדרשות מהקבלן על פי 

 לחברה, עליו לפנות מכרזאחרת במסמכי ה בהירויות, סתירות, אי הבנות או כל אי התאמה

ג 1.10 ולפרט את אי ההתאמה כאמור, עד למועד האחרון לבקשת הבהרות כמפורט בסעיף  בכתב

ועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המ .לעיל

 טענה בדבר אי בהירות, סתירה, אי הבנה או אי התאמה כאמור. 

הגשת הצעה תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות  .1.2

 המופיעים במסמכי המכרז, לרבות הסכם הקבלן ונספחיו.

תייגות שהיא, בין אם ביחס להסכם הקבלן המציעים אינם זכאים לכלול בהצעתם כל הס .1.1

ונספחיו ובין אם ביחס לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז. הוגשה הסתייגות, השמטה, תוספת, 

"(, רשאית החברה ההסתייגויותמחיקה, או כל שינוי אחר באיזה ממסמכי המכרז )להלן: "

 לנהוג כדלקמן:

 כלל.להתעלם מההסתייגויות, כולן או חלקן, כאילו לא נכתבו  .1.1.8

לראות בהסתייגויות, כולן או חלקן, ככאלה המהוות פגם טכני בלבד, שאינו פוגע  .1.1.2

 בעקרון השוויון.

לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות, כולן או חלקן, ובלבד שלא יהיה בתיקון  .1.1.1

 כדי לשנות את מחיר ההצעה.

 לנהל משא ומתן עם המציעים ולתקן את מסמכי המכרז ובלבד שהתיקון יחול על ...1.1

 כל המציעים ו/או לאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה.

 לפסול את מסמכי ההצעה. .1.1.5

החברה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאחת או 

לעיל, ומבלי שתחויב למידרג כל שהוא בין  8.3.5 עד  8.3.1 יותר מהאפשרויות הנזכרות בסעיפים 

דרכי הפעולה האמורות. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות 

 שונות באותה הצעה או בהצעות שונות. 

לעיל  8.3.5 עד  8.3.1 ים אם תבחר החברה לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הנזכרות בסעיפ

לגבי אחת ההצעות, והמציע יימנע מיישום החלטת החברה, תוכל החברה, מבלי לגרוע 

עה או מזכויותיה האחרות, לרבות הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, לפסול את ההצ

 להתעלם ממנה, אף אם אותה הצעה נבחרה כהצעה הזוכה, ולחלט את ערבותו של המציע.

ע מכל זכות אחרת שיש לחברה בהתאם ההוראות הכלולות בסעיף זה לעיל אינן באות לגרו

, לקבל הסתייגויות, לשנות את תןמשא ולמסמכי המכרז או על פי כל דין, לרבות הזכות לנהל מ

 ר הגשת הצעות מחודשות או לבטל את הליך ההתקשרות. מסמכי המכרז, להתי

פעולה שיש כל המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו למשתתפים אחרים במכרז או לבצע  ...1

 בה משום קנונייה כנגד החברה. 

ותכלול את כל לכל יחידות העבודה שבכתב הכמויות הצעת המחיר תהיה בסכומים קבועים  .1.5

 עם ביצוע העבודות, במישרין או בעקיפין.ההוצאות שיהיו למציע בקשר 
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 צעההתוקף ה 01

עד ליום לחברה תהא אופציה להאריך את תוקף ההצעה . .18.1.218עד ליום הצעת המציע תהיה תקפה 

המכרז יוארך גם תוקפה של ערבות  -הודיעה החברה על הארכת תוקף ההצעה כאמור . .18.9.218

 .()שאם לא כן תהיה החברה רשאית לחלטה בהתאם

 להגשת הצעההוצאות  401

, לרבות הוצאות הכרוכות בתרגום ההצעהובהגשת כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת 

ציע בלבד, ובשום מקרה, כולל במקרה של תיקון או ביטול תחולנה על המ מסמכי המכרז לשפות זרות,

עה מכל סיבה שהיא, לא המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות מיוזמת החברה, וכן במקרה של דחיית ההצ

 יהיה זכאי המציע לכל השבה ו/או החזר ו/או פיצוי כספי או אחר בגין הוצאותיו כאמור.

איסור הגשת הצעות משותפות, חשש לניגוד עניינים ותאום  – במכרז הגבלות בקשר להשתתפות 441

 הצעות

מיזם עם המציע יהיה תאגיד רשום כדין )בישראל או מחוצה לה(. לא ניתן להגיש הצעה מט .88.8

 הצעה משותפת יחד עם מציע אחר )לרבות חברה או גוף אחרים(. או (Joint Ventureמשותף )

עם חובותיו והתחייבויותיו למכרז אם הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים  המציע לא יגיש הצע .88.2

מציע אשר שוקל את השתתפותו  לחברה במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור.

במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה  במכרז בשל

אך  ,. החברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדיהרלוונטייםבצירוף כל הפרטים 

 אינה מחויבת בכך.

 ,החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של מציע במכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד .88.1

, בין שהיה קיים חשש לניגוד עניינים ותהא סבורה כיקשרות בהסכם, במידה לרבות לאחר הת

מוותר המציע על כל טענה כלפי החברה והמציע  ,לאחריו קיים במהלך המכרז ובין שנוצר

 בקשר עם האמור.

מציע, בעל זיקה למציע, או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה  ...88

 לה:חד מאמבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום הצעה, לרבות א .מםלמציע האחר או מי מטע

הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור  .8...88

, תנאי ההסכם ואסטרטגיות העבודות המוצעותלמכרז זה, בין היתר, בעניין מחירי 

 להצעות המחיר.

חלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, ה .2...88

 מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

יודגש, כי החברה תראה בחומרה כל תיאום הצעות ותנקוט בכל האמצעים המשפטיים, ובכלל 

 , כנגד גורמים שינהגו כאמור.הגשת תלונות לרשויות המוסמכותזה 

 הגשת ההצעה 401

 צרף להצעתו כמפורט להלן, תוגש בשפה העברית.הצעת המציע, לרבות כל המסמכים שעל המציע ל

מסמכים אשר מקורם אינו בשפה העברית או האנגלית יוגשו במקור, בצירוף תרגום לשפה העברית 

 מעטפות כמפורט להלן: 2 -ההצעה תוגש על ידי המציע במאושר על ידי נוטריון. 

 4מעטפה מספר  .82.8

 םשלגביה לפרויקטיםהלן, בהתאם את המסמכים המפורטים ל 8ל במעטפה מספר המציע יכלו

 מגיש המציע את הצעתו: 
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ראשי תיבות ובחותמת כשהם חתומים ב על נספחיו( מסמך א') כל מסמכי מכרז זה .82.8.8

 .כל עמוד ועמודהמציע ב

בראשי תיבות ובחותמת המציע בכל דף  חתוםעל נספחיו(  מסמך ב')הסכם הקבלן  .82.8.2

 במקום המיועד לחתימת הזוכה. וכן חתימת המציע

 ( המצורף במסמך ב', חתום בראשי תיבות ובחותמת המציע.CDליטור )תק .82.8.1

הזמנים  ותלוח מסגרתעל בסיס )לאישור החברה שיכין המציע לוח זמנים מפורט  ...82.8

 .(להסכם הקבלן כנספח ב' פתורהמצלכל אחד מהפרויקטים 

פרטיהם של אנשי המקצוע שהמציע מתכוון להעסיק בביצוע העבודות לרבות:  .82.8.5

קבלני מנהל בקרת איכות וריתוך, ומפקחי ים, מנהלי עבודה, מהנדסי מנהלי פרויקט

וכן תרשים ארגוני )תרשים זרימה( של מבנה צוות הפרויקט. יובהר, כי  משנה

במידה והצעת המציע תזכה באיזה מהפרויקטים, אנשי המקצוע שיופיעו בהצעתו 

 הם אלה שיעסקו בביצוע הפרויקט בפועל. 

 עם פרטי קבלני המשנה שהמציע מתכוון להעסיק 'איכנספח הטבלה המצ"ב  .82.8.6

התחום המיועד לביצוע באמצעות בפרויקטים בביצוע הפרויקטים תוך ציון 

   המתאימים לביצועם.של קבלני המשנה ווגים הקבלניים הסיו

 .העתק של תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה .82.8.7

( / הצהרה על )לקבלן ישראליהעתק של תעודת רישום של הקבלן במרשם הקבלנים  .82.8.1

 שקדמו השנים חמש במהלך בישראל גבוה בלחץ גז צנרת להתקנתביצוע עבודות 

 קבלן זר(. ל) כנספח ה'במתכונת המצורפת  ההצעה להגשת

 נדרשכ)כולל(  .218 – 2119במהלך השנים עבודות פירוט נסיונו של המציע בביצוע  .82.8.9

 ,)תיאור הפרויקטים, היקף הפרויקטים, תקופת הפרויקטיםלעיל  4.2 או  3.2  ףבסעי

וכן  כמות הריתוכים שבוצעו על ידי המציע בפרוייקט, חלקו של המציע בפרויקטים

 . 'הכנספח פרטים אלה ימסרו במתכונת המצורפת  .פרטי איש קשר(

חתומים על ידי מוסמך, הסכם למתן שירותים עם מהנדס ריתוך הסכם עבודה או  .82.8.81

 .לעיל 3.3  כאמור בסעיףכל הצדדים להסכם, 

המתאימה לביצוע  ,EN .111של המציע לתקן תקפה  ההעתק תעודת הסמכ .82.8.88

בצירוף הסכם תעודת הסמכה שאיננה תקפה או לחילופין העבודות נשוא מכרז זה 

עם גוף מסמיך והתחייבות לחידוש תוקף ההסמכה או לחילופי חילופין )רלוונטי רק 

לקבלן שאיננו מתמודד על ביצוע איזה מהעבודות( התחייבות לפעול לקבלת 

התחייבות כאמור תימסר  .לעיל 4.4  -ו 3.4  פיםאמור בסעיהכל בהתאם ל, הסמכה

 .ה'כנספח על פי הנוסח המצורף 

 2181 - 2181 שלוש מתוך ארבע השניםלדו"חות כספיים מבוקרים של המציע  .82.8.82

בכל ( עניןה)לפי ₪  1,111,111 או₪  85,111,111לפחות  שלהמציגים מחזור הכנסות 

אמור על פי הנוסח או אישור רו"ח בדבר גובה המחזור הכספי בשנים כ ,שנה

 .'ו כנספחהמצורף 

כנספח בנוסח המצורף  8976 –תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .82.8.81

 חתום כדין ומאושר על ידי עורך דין. 'ז

 פי חוק עסקאות גופים כנדרש על  ןמפקיד שומה או מרואה חשבו פיםתק יםאישור ..82.8.8

 .לעיל 3.7 כאמור בסעיף  8976 – תשל"ו ,ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(
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המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר אם  .82.8.85

על פי הנוסח  8992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2סעיף להנדרשים בהתאם 

 .'ביכנספח המצ"ב 

    אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. .82.8.86

 ותווסמכותם לחייב אשל המציע לגבי שמות מורשי החתימה עורך דין  אישור .82.8.87

 .'חכנספח על פי הנוסח המצורף  בחתימתם

 .'טכנספח כתב התחייבות חתום בנוסח המצורף  .82.8.81

 .'דכנספח לעיל על פי הנוסח המצורף  7 ערבות בנקאית )מקור( כנדרש בסעיף  .82.8.89

 .ובגין התשלום על ההשתתפות במכרז בגין רכישת מסמכי המכרז ותקבל .82.8.21

הקבלנים ושל כל מכתב  יעותקים של הפרוטוקול שיופץ על ידי החברה ביחס לסיור .82.8.28

כשהם חתומים על ידי  ,שישלח על ידי החברה בקשר עם המכרזותיקון הבהרה 

 .המציע

המוגש במעטפה מספר  שבהצעת המציעעליו סרוק כל החומר נוסף ( CDתקליטור ) .82.8.22

  .)אין לסרוק את הצעת המחיר על התקליטור( בלבד 8

פרטי התקשרות מלאים של המציע, לרבות כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני  .82.8.21

 .ומספרי טלפון ופקסימיליה של אנשי הקשר במציע

 0מעטפה מספר  .82.2

טופס  את במעטפה נפרדתלגביו מגיש המציע הצעה, יגיש המציע  עבור כל פרויקט .82.2.8

 יםהן בעותק ,כתב הכמויותאת ו( יג'כנספח  "בבמתכונת המצ)הצעת המחיר 

בהתאם להנחיות המפורטות ) שמסרה החברה  Disk on Keyוהן על גבי יםמודפס

מעטפה בכל המעטפות עם הצעות המחיר המציע יכלול את  להלן(. 12.2.9 בסעיף 

שיש  נפרד Disk on Keyמובהר, כי לכל אחד מהפרויקטים נמסר לענין זה   .2 מספר

תקליטור האין להגיש את הצעת המחיר סרוקה על וכי להגיש עם הגשת ההצעה 

(CD)).  

כל אחד  את המחיר הכולל המוצע על ידו בגיןהצעת המחיר טופס יציין ב המציע .82.2.2

  .המהפרויקטים שלגביהם הוא מגיש הצע

כמויות ה יכתבתדפיסים של כל אחד מ 2ף לטופס הצעת המחיר יצרהמציע  .82.2.1

יציין המציע  .ביחס לכל אחד מהפרויקטים שלגביהם מוגשת ההצעה יםמלאה

חשב את הסך של כל סעיף את יכל סעיף וסעיף, באת מחירי היחידה  כתב הכמויותב

. במקום המתאים בטופס ן את הסיכום הכלליויציי ,הצעהההסיכום הכללי של 

כתבי הכמויות יהיו  .חירים יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא מס ערך מוסףהמ

חתומים על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציע וכן בחתימה מלאה של 

 המציע בדף סיכום הצעת המחיר בכל אחד מכתבי הכמויות

 כתב הכמויות וביתר מסמכי המכרזבלמען הסר ספק, מובהר כי ההתייחסות  ...82.2

ת נועדה על מנת ליצור בסיס שוויוני להערכת ההצעות וכי אין באמור להיקף העבודו

משום התחייבות כלפי המציעים כי היקף העבודות שיידרשו בפועל  כתב הכמויותב

פי העבודות שיבוצעו בפועל, כפי שהיא -יהיו בהתאם למפורט שם. החברה תשלם על

  תורה עליהם.
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ציע סעיף ללא מילוי או שירשום מחיר אין להותיר סעיפים ללא מילוי. אם יותיר המ .82.2.5

יראו את ביצוע אותו סעיף כנכלל במחיר של שאר הסעיפים, ובכל ₪, בסך אפס 

מקרה המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין אותו סעיף. מבלי לגרוע 

מהאמור בסעיף זה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול 

אם לדעתה ₪, מחיר בסך אפס ב ושלא מולאו או שמולא סעיפים שתכלולהצעה 

ההצעה אינה סבירה או שיש בה משום קנונייה נגד החברה או שהיא מונעת 

 מהחברה את האפשרות להשוות מחירים.

)אף אם הם בפרקים  המציע יציין מחירים אחידים לסעיפים זהים בכתב הכמויות .82.2.6

ים )אולם מותר שהמחירים שמתייחס לפרויקט מסוי נפרדים של כתב הכמויות(

 . ציין המציע מחירים שונים לסעיפים זהיםיהיו שונים בין פרויקט לפרויקט(

יצוין בכל הסעיפים הזהים כך שי החברה ל ידעכתב הכמויות  יתוקן, באותו פרויקט

 שצוין על ידי המציע לאותו סעיף.המחיר הזול ביותר 

ו בפועל בהתאם להצעה הזוכה, מובהר בזאת, כי התשלומים בגין העבודות שיבוצע .82.2.7

ידי החברה, יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כלל העבודות, -כפי שאושרה על

לרבות בעבור החזר הוצאות, מיסים, עלויות שונות בהם נשא הזוכה וכיוצא בכך, 

 ולא יתווסף לסכומים האמורים בהצעה אלא מע"מ בלבד.

איזה זה, אלא רק על הכללתו ב נשוא מכרז העבודותמציע שאיננו מתמודד על  .82.2.1

לא ו להגיש את ערבות הקיוםכאמור הקבלנים של החברה, איננו נדרש  ימאגרמ

 ('גהצעת המחיר )נספח יטופס במציע כאמור יציין . 2יגיש את מעטפה מספר 

 .הקבלנים ימאגראיזה משהוא מתמודד אך ורק על הכללתו ב

תקים מודפסים ובתוכנת הנחיות להגשה של הצעת המחיר וכתב הכמויות בעו .82.2.9

 בינארית:

  מסמכי המכרז כולליםDisk on Key המכיל את כתב הכמויות של הפרויקט 

 בתוכנת מכרזית.

 על המציע להוסיף ל- Disk on Key  תדפיסים  שניאת מחירי הצעתו ולהדפיס

 )תדפיסי "בינארית"( לאחר שנכללו בו המחירים המוצעים.  Disk on Key -מה

 הן ה- Disk on Key  "יוגשו על של כתבי הכמויות והן שלושת תדפיסי ה"בינארית

 ידי המציע במצורף להצעתו.

 במקרה של אי התאמה בין התדפיס לבין ה- Disk on Key  .יגבר הנוסח המודפס 

 הוראות ההפעלה של ה- Disk on Key  :הן כדלקמן 

 "; ENTER" -ו Z :A; הקש Aלכונן  Disk on Key -הכנס את ה (8

 אם להוראות שעל המסך; פעל בהת (2

 ; לאחר הקלדת המחירים חובה לבצע נעילת ההצעה (1

 ; רק לאחר נעילה אחרונה יש לבצע הדפסה של כתב הכמויות (.

 ובחותמת המציע )הקבלן(;  בראשי תיבותיש לחתום על כל דף בתדפיסים  (5

 .2יוכנסו למעטפה מספר  Disk on Key -התדפיסים החתומים בצרוף ה (6

  הגשת ההצעהמקום  .82.1

לעיל. בכל אחת  12.2  -ו 12.1 המסמכים יוגשו במעטפות נפרדות כמפורט בסעיפים  .82.1.8

מהמעטפות יוגשו המסמכים במקור ובשני עותקים נוספים. על כל מעטפה יצויין 

 שם המציע ומספר המעטפה. 



 

 43מתוך  16עמוד 

 

 

של מגדל  30במשרדי החברה בקומה לתיבת המכרזים גיש יש לההמעטפות  2את  .82.1.2

עד  ,(, קרית עתידים, תל אביב, אצל מזכירת אגף ההקמה8עתידים )בניין מס' 

עד ליום ולשעה רק ההצעות שיגיעו בפועל  .לעיל ו'1.10 למועד הקבוע בסעיף 

יילקחו בחשבון והמציע מוותר מראש על כל דרישה כלפי החברה ם לעיל הנקובי

מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות שאינן  באם הצעתו לא תגיע לחברה במועד

או בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי,  ההצעות בדואראת . אין לשלוח תלויות במציע

 למעט מסירה פיזית של המעטפות כאמור לעיל.

דחות את המועד שנקבע להגשת הצעות, בכל עת, לפני החברה תהיה רשאית ל .82.1.1

 המועד האחרון שנקבע להגשתן, מכל סיבה שהיא, והודעה על כך תימסר למציעים

 .שיירכשו  את מסמכי המכרז וירשמו אצל החברה

 והבחירה בזוכה הערכת ההצעות 431

היקף  בעת הערכת ההצעות ודירוגן, החברה תתן עדיפות לקבלנים שביצעו והשלימו בהצלחה .81.8

להולכת גז טבעי בלחץ ( או מתקנים )לא בתוך תחנות אורכיתצנרת ריתוך עבודות משמעותי של 

לענין זה, לצורך השוואת המחיר המוצע על ידי . לפחות CLASS 300( לצנרת מסוג BAR 80גבוה )

 תנהג החברה כדלקמן:  ,פלמחים בלבדפרויקט נילית ו פרויקטל המציעים

 . 1%יופחתו  כאמור ךריתועבודות  של ומעלה ק"מ 21יצע שבמערך הצעתו של מציע  .81.8.8

  . 6%יופחתו  כאמור ריתוכים שלומעלה ק"מ  51שביצע מערך הצעתו של מציע  .81.8.2

 םמיכרותה הקודיתחשב בניסיונה והרשאית להבנוסף, בעת הערכת ההצעות ודירוגן, החברה  .81.2

ות חוזיות ובכלל זה עמידה בהתחייבויעם המציע. לעניין זה ילקחו בחשבון, בין היתר, עמידה 

לענין זה, . בקרת איכות נאותה וכיוצא באלה ענייניםקיומן של עבירות בטיחות,  ,בלוחות זמנים

תנהג  ,פלמחים בלבדפרויקט לפרויקט נילית ו לצורך השוואת המחיר המוצע על ידי המציעים

 :כדלקמןהחברה 

 .2% עד של המציעגין ניסיון עבר חיובי כאמור תפחית החברה מערך הצעתו ב .81.2.8

 .2% עד בגין ניסיון עבר שלילי כאמור תוסיף החברה לערך הצעתו של המציע .81.2.2

יכונה להלן:  לעיל 13.2  - 13.1 ו/או ההוספה כמפורט בסעיפים  סכום ההצעה לאחר ההפחתה .81.1

ההפחתה המירבית האפשרית עומדת למען הסר ספק מובהר, כי ". כום ההצעה המשוקללס"

מערך ההצעה. עוד  2%מערך ההצעה וכי התוספת המירבית האפשרית עומדת על  1%על 

רק לצורך השוואת ההצעות  ובוצעיכאמור  או הוספה הפחתהמובהר, למען הסר ספק, כי 

של המחירים  או בתוספת וכי לא מדובר בהפחתהבפרויקטי פלמחים ונילית ובחירת הזוכים 

 שישולמו לקבלנים בפועל.

הבלעדי והמוחלט, שלא לקבל את ההצעה הזולה  ה, לפי שיקול דעתתרשאיתהיה החברה  ...81

או לוותר למכרז חוזר צאת לאו או לקבל הצעה שאינה הזולה ביותר ביותר או כל הצעה שהיא 

עם תקשר עם מספר מציעים במקביל או להתקשר או להמקצתן, או  ן, כולביצוע העבודותעל 

, ובכלל זה לבקש הצעות משופרות או לתקן הצעות או בלבד עבודותחלק מה ביצועלמציע 

לפנות למציעים ו/או לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב ו/או בעל פה וכן היא רשאית אך 

/או לחלקם להוסיף אינה חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר למי למציעים ו

להצעתם מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם, לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש להפגש עם 

המציע לצורך הצגת הצעתו. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה 

  .בקשר להליך זה
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ספות נולקבוע אמות מידה  שיתקבלו, פתיחת המעטפותהחברה תהיה רשאית, עד לשלב  .81.5

 ומעבר להתייחסות להצעת המחיר , בין היתר,מידה אלה יכול ויכללו אמותלבחירת הזוכים. 

. עוהמצי ניקוד עבור איכות ההצעה, גם לעיל 13.2  - 13.1  פיםבסעיולקריטריונים המפורטים 

לחברה שיקול הדעת המוחלט לקבוע את החלוקה והמשקל בין אמות המידה השונות ובלבד 

 שיתקבלו.  פתיחת המעטפותשאלה תיקבענה עד למועד 

 :בחינת ההצעות תתבצע בהתאם להליך דלהלן .81.6

על מנת לקבוע אם המציע עומד  8החברה תבחן את תכולת מעטפה מספר  –שלב א'  .81.6.8

לעיל וכן על  12.1 בתנאי הסף וצירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 

 13.2 - 13.1 כאמור בסעיף  או לתוספת זכאי להפחתהמנת לקבוע, האם המציע 

 לעיל.

שהצעתם תעבור  של המציעים 2החברה תבחן את תכולת מעטפה מספר  – שלב ב' .81.6.2

ותדרג את ההצעות בהתאם לסכום ההצעה  את שלב א' של הבחינה בהצלחה

  .שיחושב לכל הצעה המשוקלל

שהחברה תערוך בכפוף לכל זכות של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לאחר  .81.7

את המציע שיקבל את הציון החברה תבחר חישוב של ציון ההצעה המשוקלל עבור כל הצעה, 

המשוקלל הנמוך ביותר ביחס לכל אחד משלושת הפרוייקטים כמציע הזוכה ביחס לאותו 

 פרויקט.

הן מציע יקבל את הציון המשוקלל הנמוך ביותר  , במקרה שאותולעיל 13.7 בסעיף  חרף האמור .81.1

 יחולו ההוראות הבאות:אזי  פלמחים,לפרוייקט הן ביחס ונילית לפרוייקט יחס ב

כזוכה  יוכרז המציע שיקבל את הציון המשוקלל הנמוך ביותר לשני הפרוייקטים .81.1.8

הפער )באחוזים( בין סכום ההצעה המשוקלל שלו ובין סכום  ושבפרוייקט יחס לב

 לאחריו היה הגדול ביותר. השדורגשל ההצעה עה המשוקלל ההצ

וג, ובלבד בדיריזכה המציע שקיבל את הציון המשוקלל השני  השני פרוייקטב .81.1.2

במחיר )הלא משוקלל( הנמוך ביותר שהוצע מבין כלל  שיסכים לבצע את הפרוייקט

ג לנהו לא יסכיםבמידה והמציע שהצעתו דורגה שנייה . ו הפרוייקטלאות ההצעות

דורגה )לפי סכום ההצעה המשוקלל( מציע שהצעתו , תינתן האפשרות לכאמור

 וכן הלאה.  שלישית,

במחיר הפרוייקט השני לא יסכים לבצע את האחרים אם אף אחד מהמציעים  .81.1.1

לפי שיקול דעתה  ,החברה תהיה רשאית, שהוצע לאותו הפרוייקט הנמוך ביותר

להחליט  ה לפי מכרז זה ו/או הדין,זכות המוקנית לחברמבלי לגרוע מכל ו הבלעדי

 בעל הציון המשוקלל הזול ביותר במציעהבאות: )א( לבחור מהחלופות  על אחת

או חלק מציעים כל ה; )ב( לבצע סבב הצעות מחיר חדש בין לביצוע שני הפרוייקטים

; )ג( לנהל לאותו הפרוייקטיחס בשעברו את תנאי הסף ושהגישו הצעות מהמציעים 

 .אותו הפרוייקט )ד( לבטל את המכרז לגבי ;מהמציעים מו"מ עם אילו

החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה. התיקון יעשה  .81.9

 .במהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה וירשם בפרוטוקול. הודעה על התיקון תימסר למציע

 קבלת הבהרות בכתב ו/או בעל פהלפנות למציעים ו/או לחלקם בבקשה להחברה תהיה רשאית  .81.81

וכן היא רשאית אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  בקשר להצעותיהם

לאפשר למציעים ו/או לחלקם להוסיף להצעתם מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם, 
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לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש להיפגש עם המציע לצורך הצגת הצעתו. למציעים לא תהיה כל 

 ענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר להליך זה.ט

ה לתקנות חובת 87החברה שומרת על זכותה לקיים הליך תחרותי נוסף )כאמור בסעיף  .81.88

שהצעותיהם  בין שלשת המציעים, ביחס לכל אחד מהפרוייקטים ,(8991 –המכרזים, התשנ"ג 

תהיה רשאית החברה לקבוע , במסגרת הליך כאמור .הטוב ביותר תקבלנה את הציון המשוקלל

 . מחיר מקסימום להצעות המחיר

או  בכל שלב משלבי המכרז תהיה החברה רשאית להחליט שהיא פוסלת את הצעתו של מציע .81.82

מחמת מידע שהגיע לידיה או שמצוי ברשותה  שאינה מאשרת את זכייתו או מבטלת את זכייתו

ות על ידו לשביעות רצונה של בקשר עם אותו מציע ואשר עלול להשפיע על ביצוע העבוד

נסיון לא טוב ו/או חוסר מידע בקשר עם יכולותיו של המציע, )אך לא רק( החברה, לרבות 

, אמינות ומהימנותשביעות רצון של החברה או של מזמיני עבודה אחרים ביחס למציע, בעיות 

התקשרות לפי מצוקה פיננסית מהותית וכל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית, בין היתר, להתנות את החלטתה לבחור  מכרז זה.

בהצעה כזוכה במכרז במסירת דוחותיו הכספיים המבוקרים והסקורים האחרונים של המציע, 

על מנת לוודא את איתנותו הפיננסית ויכולתו לבצע את העבודות, לשביעות רצונה של החברה 

 שיקול דעתה הבלעדי. ולפי

 בחירה בזוכהודעת הה 411

פקסימיליה ו/או בדואר בדואר אלקטרוני ו/או כך ב החליטה החברה על זוכה, תודיע לו על .8..8

ימים מיום ההודעה על הזכיה, אלא אם תודיע  7. מועד החתימה על ההסכם יהיה תוך רשום

מעשה ולהשלים כל פרט  . מובהר, כי עד למועד דלעיל יהיה הזוכה חייב לבצע כלהחברה אחרת

אשר על פי מסמכי הליך זה הוא מחויב לבצע ולהשלים לפני חתימת הסכם הקבלן. הזוכה יופיע 

במקום ובמועד שייקבעו על ידי החברה בהודעתה, ישתתף במעמד החתימה וימציא לחברה, לא 

רה יאוחר ממועד זה, אישור על השלמת כל הפעולות דלעיל. כן יידרש הזוכה להמציא לחב

אם מהצעתו ) 81%מהצעתו וערבות מקדמה בגובה  81%במעמד החתימה ערבות ביצוע בגובה 

 כמפורט בהסכם הקבלן(.וככל שיבקש לקבל מקדמה 

 , תהיה החברהלעיל 14.1 כאמור בסעיף  במידה והמציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו .2..8

 .על המציע הבא במדרג ההצעות כזוכה במכרז הכריזרשאית ל

מציע שהוכרז כזכאי להכלל במאגר קבלנים, אך לא זכה בביצוע איזה מהפרויקטים, לא יידרש  .1..8

לחתום על הסכם קבלן בשלב ההכרזה והחתימה תדרש אם וכאשר יזכה אותו מציע לבצע 

 עבודה עבור החברה.

 התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי 411

כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי(,  -ק חוץ" מציע שהינו "ספ .85.8

במידה והצעתו תזכה  יצרף להצעתו התחייבות לקיום שיתוף פעולה תעשייתי  - 2117-תשס"ז

 .'דנספח יכ, בנוסח המצ"ב "(ההתחייבות)להלן בסעיף זה: " במכרז

הרשות יווח שיקבעו על ידי מחוייב לנהוג בהתאם לחובות הדכל מציע שיזכה במכרז יהיה  .85.2

 .לשם מילוי כל תנאי ההתחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי

 מירת זכויותש 461

יהיו רשאים לעשות כל שימוש ציעים לא שמורות לחברה והמ המכרזכל הזכויות במסמכי  .86.8

 .הוהגשתהצעה אלא לצורך הכנת  מכרז,במסמכי ה
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רז, לרבות בכל תנאי מתנאיו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכ .86.2

עד למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויישלחו לכל 

המציעים. כל הודעת שינוי כאמור תצורף על ידי המציע להצעתו כשהיא חתומה על ידו ותהווה 

 חלק מהצעתו.

 חס לעבודות.אין במכרז זה כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת בי .86.1

מכל  ביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב וקבלת כל האישורים הדרושים על ידי החברה ...86

 .הגורמים הרלוונטיים, לרבות הרשות המוסמכת

 הוראות כלליות 471

בגין העדר לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה, לרבות לפי שיקול דעתה החברה רשאית  .87.8

הגשת ההצעות במכרז בהתאם למחירי ההצעות תקציב עבור ביצוע העבודות, וזאת גם לאחר 

לערוך שינויים בתנאיו, לשנות את המועדים הנקובים בו או את אופי  שהוגשו במסגרתו,

העבודות הנדרש והיקפם, לנהל משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם, לדרוש מידע נוסף 

 (BEST AND FINALשל תחרותי נוסף )לרבות הליך , הליך הוכן לקיים, לפי החלטת והבהרות

 כל זאת בכפוף להוראות הדין. או עם חלקם.ו/עם כל המציעים 

כ"מציע  סכום ההצעה המשוקלל הטוב ביותרהחברה שומרת על זכותה לבחור במציע בעל  .87.2

מועדף" ולנהל עמו משא ומתן וקבלת הבהרות באשר למחירי הצעתו, אופן ביצוע העבודות 

וספת על מחיר הצעתו בהתאם להערכת החברה את ומועדי הביצוע, לרבות לשם קבלת הנחה נ

עלות העבודות ובכלל זה לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הערכת עלות 

החברה. לאחר השלמת הליך זה רשאית החברה לאשר את בחירתו של "המציע על ידי העבודות 

 ל פי כל דין.לפי מכרז זה ו/או ע המועדף", מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לה

וכן במסמכי תיקון או תשובות לשאלות  וונספחי במכרז זהכי רק האמור  ה,החברה מבהיר .87.1

כל  את החברה. ויחייבובקשות הבהרה שישלחו, אם ישלחו, בהתאם להליך המפורט לעיל 

 . לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייביםמכל סוג שהוא שנמסרו אחרים מסמך ו/או אמירה 

לעצמה את הזכות לערוך שינויים במכרז זה ובפרטיו בכל עת, לרבות דחיית  החברה שומרת ...87

 מועד הגשת ההצעות.

המציע שייבחר על ידי החברה יחתום על הסכם הקבלן. בכל מקרה של סתירה בין הסכם  .87.5

הקבלן ליתר מסמכי המכרז, יגברו הוראות הסכם הקבלן, אלא אם הוראות המכרז מיטיבות 

 עם החברה.

חודית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי הסמכות היי .87.6

שעילתו במכרז זה, בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, תהא מסורה לבית המשפט 

 בלבד. ל אביבהמוסמך בת

 

 

 ,רב בכבוד   

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 
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 'אנספח 

 רשימת מסמכי המכרז

  (8ה מספר טפע)מ
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 נספח ב'

 (DCתקליטור )

 (8)מעטפה מספר 

התקליטור כולל, בין היתר, את כל המסמכים הנכללים בחוברת המכרז וכן תיאור של כל אחד 

 (.PDFבי כמויות )מהפרוייקטים, תוכניות מפרטים, תשריטים וכת

 )התקליטור מצ"ב במטעפה בסוף חוברת המכרז(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הלן, הרינו לאשר כי קיבלנו רשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכו, אנו מאשרים, בחתימתנו ל

לעיל על כל דפיהם ונספחיהם, תכנם מובן וברור לנו, ואין לנו  א'כי צרובים בו המסמכים המצויינים בנספח 

 כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

 

 שם הקבלן שם החותם דתפקי חותמת וחתימה תאריך
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 'גנספח 

  תכולת התקשרות עם מהנדס הריתוך

 (8)מעטפה מספר 

השירותים הבאים בקשר עם העבודות  כלמהנדס הריתוך יהיה מחוייב לספק למציע, לכל הפחות, את 

 שיבוצעו עבור החברה:

 אישור רתכים. .8

 .PQR ,WPSאישור פרוצדורות  .2

 .העבודות בשטחפיקוח על ריתוכים  .1

 פיענוח פילמים מידגמי וניתוח פגמים. ..

 מידגמי. NDT  /UTנוכחות בבדיקות  .5

 מתן חוות דעת. .6

 .מול המזמין, גורמי פיקוח וגורמי ייעוץ מקצועי של הקבלןאחריות כוללת על מערך הריתוך  .7

 קריאה וכתיבה. –מהנדס הריתוך יהיה בעל שליטה ברמה טובה באנגלית  .1

 עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט. הכל באופן ורמת זמינות שיאפשרו
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 'דנספח         

  ערבות בנקאית

 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב

 א.ג.נ.,

 _______ערבות מס'הנדון: 

 

( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל המציע –____ )להלן __על פי בקשת ___ .8

ציע, ( שתדרשו מאת המהערבות סכום –)להלן ₪  _________לתשלום כל סכום עד לסכום של תנאי 

הקמת מאגרי קבלנים ולבחירת ל INGL/TENDER/2014/06עם הצעה שניתנה על ידו במכרז מס' בקשר 

 שפורסם על ידיכם.עבודות צנרת גז טבעי קבלנים לביצוע 

ימים מקבלת דרישתכם  7ם עד סכום הערבות תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכ .2

 ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ,הראשונה בכתב

כי לא תהיו חייבים  ,מוסכם בזאת במפורש ,. כמו כןמהמציעומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל 

ו/או לממש בטחונות אחרים למציע נות בדרישה מוקדמת ו/או לפ המציעלנקוט בהליכים משפטיים נגד 

 ערבות על ידינו.הכתנאי מוקדם לתשלום סכום 

קבע על ידכם יעל כל סכום שי ,אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת .1

לא ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת  ,מתוך סכום הערבות

יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת 

 במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.

 לעיל. 2הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף את מעת לעת לכם אנו נשלם  ..

מנע מתשלום י, וכמו כן, לא נהיה רשאים להןאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שה .5

פי כתב ערבות זה מכל סיבה  שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ל ע

 פי הדין.ל ברירה המוענקת למציע ע

המציע כלפיכם והינה  מצדחבות  בקיומה או בגובהה שלבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית  .6

 ת, בלתי מותנית ועצמאית.בלתי חוזר

ימים קודם  7, ועל פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד ועד בכלל .18.1.218הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7

 ..18.9.218עד ליום למועד האמור, יוארך מאליו תוקפה של הערבות 

לפי כל דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות  .1

לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה  7סעיף 

 .אך לא בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני אישית

  ]לא נדרש לצרכי מכרז ולעתים בנקים מעירים[ הערבות אינה ניתנת להסבה. .9

 בכבוד רב,  

 הבנק 



 'הנספח 

 בהתאם לדרישות תנאי הסף EN 3831הסמכה לתקן ו ביצוע עבודותסיווג קבלני, על המציע מטעם והתחייבות תצהיר 

 

בחוק, מצהיר/ה  אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 בזה בכתב כלהלן:

"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת המציעח.פ. ______________ )להלן: " ,___________ בע"מאני מנהלה/תה של חברת ______ .8

 י.מאגרי קבלנים ולבחירת קבלנים לביצוע עבודות צנרת גז טבע להקמת INGL/TENDER/2014/06מס' מכרז 

אים: ________________________ )העתק התעודה מצורף( / ]לקבלן זר[ אני ]לקבלן ישראלי[ אני מצהיר, כי המציע רשום במרשם הקבלנים בסיווגים הב .2

 .ההצעה להגשת שקדמו השנים חמש במהלך בישראל גבוה בלחץ גז צנרת להתקנתכי המציע ביצע עבודות  ,מצהיר

אך לא באמצעות קבלני משנה מטעמו( ביצע  עצמו ו/או באמצעות חברה בשליטתו )לרבות באמצעות רתכים עצמאיים )פרי לנסרים(הנני מצהיר, כי המציע ב .1

 ליד תנאי הסף עליו הוא מצהיר[:  Vפרוייקטים כמפורט להלן ]המציע יסמן לפחות )כולל(  .218 – 2119במהלך השנים 

  כולל( עבודות של הנחת צנרת להולכה של גז טבעי בלחץ גבוה של לפחות  .218 – 2119המציע ביצע במהלך השנים(BAR 45 (CLASS 300)  בפרויקט צנרת

הן בריתוכי השקה והן בריתוכי  GTAWאו  SMAWק"מ רצופים ובו בוצעו על ידו עבודות ריתוך לפי התהליכים  81אורכית לגז טבעי באורך של לפחות 

 .ק"מ 5מילוי, ובלבד שעד למועד הגשת ההצעה בוצעו כבר לפחות 

 

  בת צנרת להולכה של גז טבעי או קיטור, דלק או תווך נוזלי אחר, בלחץ גבוה של לפחות )כולל( עבודות הרכ .218 – 2119המציע ביצע במהלך השנים

BAR 45 (CLASS 300)  בלפחות שני פרוייקטים שונים, כאשר בכל אחד מהפרוייקטים בוצעו על ידו עבודות ריתוך לפי התהליכיםSMAW  אוGTAW  הן

 .בריתוכי השקה והן בריתוכי מילוי
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ה שנהתחלה ווחודש  השנ

 סיום וחודש

, שם הפרויקט ותיאורו

לרבות סוג הצנרת 

 וההיקף הכספי שהונחה

 חלקו של המציע בפרויקט

 –)קבלן ראשי / אחר 

 פרט(

עבודות הצנרת היקף 

 )בק"מ( שהונחה 

כמות ריתוכים שבוצעה 

 בק"מ

פרטי מזמין העבודות )שם  (BARלחץ )

 (+ מספר טלפון
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 ליד תנאי הסף עליו הוא מצהיר[:  V]המציע יסמן  הנני מצהיר, כי ..

  111המציע הינו בעל הסמכה לתקן. EN המתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, שניתנה לו על ידי גוף אירופאי שהוסמך לתת הסמכות לתקן האמור 

 [למשך חצי שנה לפחות ממועד הגשת ההצעות]על ההסמכה להיות בתוקף ף( )העתק התעודה מצורעד ליום ________ ההסמכה בתוקף ו

  111לתקן למציע היתה הסמכה. EN  ונכון למועד הגשת ההצעה, הוא קשור בהסכם עם גוף אירופאי שהוסמך )העתק התעודה מצורף(  2181תקפה בשנת

 יום מיום הכרזתו כזוכה. 11ל ההסמכה בתוך להשלים הארכתה או חידושה שבזאת חייב תוהוא מ EN .111לתת הסמכות לתקן 

 111לתקן לפעול לקבלת הסמכה  המציע מתחייב. EN ( והוא מתחייב גוף אירופאי שהוסמך לתת הסמכות לתקן האמוראת ______________ )שהוא מ

ם שאינם מתמודדים על ביצוע איזה ]חלופה זו מתאימה רק למציעי להשלים את תהליך ההסמכה בתוך חצי שנה מהמועד האחרון להגשת הצעותבזאת 

 מהפרוייקטים נשוא המכרז[.

 

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

  _______________ 

   חתימת המצהיר/ה  

 

 לעיל. .כאמור בסעיף  EN .111[ אני מתחייב להשלים את ההסמכה לתקן EN .111לתקן תקפה ]מציע שאיננו מחזיק בהסמכה  .6

 

  ___________________ 

 וחותמת המציע  חתימת   

 

 אישור

עצמו/ה בת.ז. אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה 

יו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים שמספרה ____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי על

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 _________________ 

 (עו"ד )חתימה +חותמת 



 'ונספח 

 אישור רו"ח בגין מחזור כספי

 (8)מעטפה מספר 

 תאריך:___________

 לכבוד 

 לישראל בע"מ נתיבי הגז הטבעי

 

 הקבלן _______________ בע"מ )ח1פ1_________( )להלן: "החברה"(הנדון:  

לביצוע  INGL/TENDER/2014/06כרואי חשבון של החברה ובמסגרת הגשת הצעתה למכרז מס' 

אנו מתכבדים שלוש עבודות צנרת גז טבעי ולהקמה של שני מאגרי קבלנים לעבודות צנרת גז טבעי, 

שנה בשלוש מתוך )לא כולל מע"מ( לפחות בכל ₪  __________ה היה מחזור כספי של לאשר כי לחבר

 . 2181 - 2181ארבע מהשנים 

 המחזור הכספי של החברה בשנים כאמור לעיל הוא כדלקמן:

2181_______________________ :  

2188_______________________ :  

2182_______________________ :  

2181_______ :________________  

יש לציין את המחזור הכספי בכל אחת מהשנים שלעיל, גם אם המחזור הכספי באחת יובהר, כי 

 מהשנים אינו מחושב לצורך הוכחת המחזור הכספי הנדרש.

 בכבוד רב,

 ________________, רו"ח
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 'זנספח 

 

 תצהיר

 (8)מעטפה מספר 

לאחר ס' ___________ מכתובת _________, מ תעודת זהות /תנושא, ____________ "מ,אני הח

 /המצהיר ,כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /השהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי

 בזאת כדלקמן:

"( ומוסמך המציעאני משמש בתפקיד ________________ ב___________________ )להלן: " 41

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2סעיף לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו של המציע בהתאם ל

 מס' "( וזאת במסגרת מכרז חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 8976 –התשל"ו 

INGL/TENDER/2014/06  להקמת מאגרי קבלנים ולבחירת קבלנים לביצוע עבודות צנרת גז

 1 טבעי

קאות גופים עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עס .2

חוק שכר )להלן: " 8917 –ציבוריים, ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א מינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 8998 –

משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק  לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר .1

 עובדים זרים, הרי שבמועד חתימת תצהירי זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

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

 

      _____________         ____________________ 

 ת המצהיר/החתימ      תאריך  

 

 אישור

 במשרדיבפני _ הופיע/ה _______ביום ____________אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי 

_ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ___________' מר/גב _________________________ ברחוב

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר באמצעות ת.ז. מס'_________ )המוכר/ת לי באופן אישי( 

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

 .ו בפניוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעיל

 

 

               ___________________ 

 ד"חותמת עוחתימה ו        
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 'חנספח 

 אישור זכויות חתימה

  (8)מעטפה מספר 

 תאריך: __________

 

 לכבוד

  הטבעי לישראל בע"מ נתיבי הגז

 

 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

מאשר בזאת, כי ____________________, החתום/ים על  ,הנני, עו"ד ____________________

מכרז מס' "( במסגרת המציעההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

INGL/TENDER/2014/06  קבלנים לביצוע עבודות צנרת גז טבעילהקמת מאגרי קבלנים ולבחירת, 

 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.

 

 בכבוד רב,   

 _______________ 
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 'טנספח 

 כתב התחייבות

 (8)מעטפה מס' 

 

 לכבוד 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

_____________________ 

 

 א.ג.נ,

 

לנים ולבחירת קבלנים לביצוע עבודות צנרת גז להקמת מאגרי קבכתב התחייבות בקשר עם מכרז   הנדון:

 טבעי

ואת כל נספחיהם , ההסכם ונספחיו, המכרזבחינה זהירה את  ובעיון ובחנ נוהח"מ, לאחר שקרא ואנ

האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים,  נושניתנה ל"( ומסמכי ההליךוצרופותיהם )להלן: "

את כל הפרטים הטכניים  נוולאחר שבירר נו,להשפיע על הצעת יםהסיכונים והאפשרויות האחרות העלול

 בזה כדלקמן: יםומתחייב יםמצהיר המכרז,נשוא ביצוע העבודות והאחרים הרלוונטיים ל

לרבות כל ההשלכות של ביצוע  ,תנאיהם נו, ברורים לההליךאת כל האמור במסמכי  ווהבנ נוקרא .8

ולא  ההליךם לכל האמור במסמכי מימסכי ואנבהתאם.  נואת הצעת נווהגש הליך,נשוא ה העבודות

מראש על כל  יםמוותר והבנה ו/או אי ידיעה ואנ -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אינ

לפני הגשת הצעתנו  ., מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכללכאמורו/או תביעה ו/או דרישה טענה 

נאים השוררים בו, בדקנו את דרכי הגישה ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודות, למדנו את הת

אליו, המבנים הקיימים והפעילות המתנהלת בהם ואת כל יתר התנאים והגורמים העשויים 

 .להשפיע על ביצוע העבודות, וכן קיבלנו מנציגי החברה את כל ההסברים אשר ביקשנו לקבל

ך זה במלואן, לרבות, ומבלי בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותינו על פי הלי .2

פי מסמכי -לפגוע בכלליות האמור, בנוגע להעמדת כח האדם המנוסה והמיומן במידה הנדרשת על

ההליך וכעולה ממחויבויותינו להוציא את התחייבויותינו אל הפועל באופן ובאיכות המתוארים 

ע התחייבויותינו על פי במסמכי ההליך. כן בדקנו כאמור את יתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצו

הליך זה ובמועדים הנקובים בו, ואנו מצהירים כי יש לנו ההסמכות, המומחיות, היכולת הפיננסית, 

הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים הפיננסיים והטכניים והציוד הדרושים לביצוע התחייבויותינו, 

שיש  או -הירים בזאת כי בידינו ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה בקשר עם כל אלה. אנו מצ

את כל הדרוש לביצוע התחייבויותינו על פי הליך זה במלואן  - באפשרותנו להשיג מבעוד מועד

 ובמועדן.

אנו מסכימים כי התחייבויותינו כהגדרתן בהליך זה כוללות את כל האמור והמפורט בהליך זה על  .1

עבודה אחרות גם אם לא פורטו במפורש  כל מסמכיו, נספחיו, וצרופותיו וכן כל התחייבות ו/או

ואשר קשורות באופן ישיר או עקיף לביצוע התחייבויותינו על ידינו במלואן, במועדן וברמה ואיכות 

 מעולות, ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס.

ור בכך ידוע לנו כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת מסמכי ההליך, לרבות הכנת הצעה זו על כל הקש ..

והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות 

הבנקאית ובהארכתה, תחולנה עלינו בלבד, במלואן, וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה כספית מכל מין וסוג בגין כך.
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ל הסכם ההתקשרות מחייבות אותנו לכל דבר ידוע לנו ואנו מסכימים, כי חתימותינו על ההצעה וע .5

המצורפת להצעתנו זו, וזאת במידה  המכרזועניין, וכי אתם תהיו רשאים וזכאים לחלט את ערבות 

 ונחזור בנו מהצעתנו מכל סיבה שהיא, וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

לחוק  1כהצעה בלתי חוזרת כמשמעותה בסעיף הננו מסכימים כי תהיו זכאים לראות בהצעתנו זו  .6

, ולפיכך עם מסירתה של הודעת קיבול בכתב על ידכם ייכרת 8971 –החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 

 הסכם מחייב בינינו לביניכם.

מובן לנו כי במידה ונזכה בהליך זה, נהיה אחראים לכל הפעולות, התוצרים והתפוקות של כל  .7

א ייקשרו יחסי עובדי מעביד ביניכם לבינינו, או מי מאתנו או מטעמנו, העובדים, וכי בכל מקרה ל

ובכלל זה עובדינו הקבועים והזמניים, קבלני משנה או כל מי שמועסק מטעמנו בדרך כזאת או 

 אחרת.

מבלי לגרוע מזכותכם לעשות כן במקרים נוספים, אם נחליט מכל סיבה שהיא שלא לבצע את  .1

ותינו ו/או כל חלק מהן, או אם נחזור בנו מהצעתנו או מכל חלק השירותים ו/או את התחייבוי

ממנה, או אם נתנהג בקשר עם ההליך שלא בדרך מקובלת ובתום לב, אזי אנו מסכימים כי סכום 

אשר המצאנו לכם ביחד עם הצעתנו זו יחולט על ידכם, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך  המכרזערבות 

 רתכם לקבלת פיצוי נוסף.מראש ומבלי לגרוע מכל זכות של חב

( אין לנו טענות כלשהן בנוגע 8אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך וכי: ) .9

( אין לנו כל 2לאי הבנה, אי בהירות או חוסר התאמה בנוגע להוראות כלשהן במסמכי ההליך; )

 טענה בקשר עם שיטת בחירת ההצעות כפי שהיא מפורטת במסמכי ההליך.

מוותרים מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי  אנו .81

 זכייה שלנו בהליך מכל סיבה שהיא או עם ניסוח ההליך או עם כל שימוש בסמכות על ידכם.

לנוכח דחיפות הליך זה וחשיבותו הציבורית אנו מצהירים כי בכל מקרה לא ננקוט כל הליך משפטי  .88

 ת ההליך, וככל שננקוט הליך כאמור הרי שנסכים לדחייתו על הסף.שתכליתו עציר

יום מיום  821הצעתנו זאת והערבות המצורפת לה, על כל המשתמע מהן, הינן בתוקף לתקופה של  .82

 הגשת ההצעות ולכל תקופה נוספת שתיקבע על ידיכם בהתאם למסמכי ההליך.

ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר  ידוע לנו, כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי, לרבות .81

ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, וכי הנכם רשאים לנהל משא ומתן עם המציעים או חלקם וכן 

, וכי כל האמור לעיל נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, BEST AND FINALלערוך הליך של 

 והכל בהתאם לאמור במסמכי ההליך. 

שלנו, אנו מבהירים, כי אם ייעשה קיבול להצעתנו, תהווה התמורה מבלי לגרוע מכל הצהרה אחרת  ..8

כהגדרתה בהסכם את מלוא התמורה אשר נהיה זכאים לה, ואנו נקיים את מלוא התחייבויות 

 הזוכה על פי כל מסמכי ההליך במלואם, לשביעות רצונכם המלאה.

 ווההסכם ואנ מכרזנאי העומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים ממציעי ההצעות על פי ת נוהצעת .85

 הסכם.הוהמכרז בהתאם לתנאי  העבודותאת ביצוע  נועל עצמ יםמקבל

 זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. נוהצעת .86

, המציע 8977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .87

 ת כדלקמן:ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזא

לא להציע ולא לתת ולא לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  87.8

בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, 

 תקשרות ו/או כל הסכם ו/או מכרז הנובעים ממנו.בקשר להליך הה

לא לשדל ולא לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד  87.2

החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או 

ו/או כל הסכם  לא תחרותית או על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרות

 ו/או מכרז הנובעים ממנו.
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לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של  17.2  -ו 17.1 כי הם לא פעלו בניגוד לאמור בסעיפים  87.1

 החברה ו/או כל הסכם ו/או מכרז הנובעים מהם.

הביאו תוכן סעיף זה לידיעת עובדיהם, קבלני המשנה שלהם, נציגיהם, סוכניהם ומי כי הם  ..87

מטעמם המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של החברה ו/או הסכם ו/או מכרז 

 הנובעים ממנו.  

לעיל, החברה שומרת  17 התעורר חשד סביר, כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  .81

לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי 

נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל 

מן שהוא את ההסכם הנובע מהליך בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל ז

 ההתקשרות.

הננו מתחייבים לבצע את העבודות בהתאם לדרישות מסמכי ההליך בהתאם למחירי היחידה  .89

 המפורטים בכתב הכמויות והמחירים וללא כל תשלום נוסף. 

הנם בשקלים חדשים ואינם כוללים מס ערך מוסף אשר יתווסף כחוק  נוהמחירים הנקובים בהצעת .21

 תשלום.במועד ה

, הנם קבועים וסופיים, לא נוכי מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות שבהצעת יםמאשר והננ .28

ישתנו מכל סיבה שהיא, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות 

צוע כל יולב ההליךמכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות בהתאם לדרישות מסמכי 

 לפיהם. נוותיהתחייבוי

וללת ואחוז ההנחה יחול כה נוכוללת הנחה כללית, תחושב ההנחה מהצעת נוכי אם הצעת נוידוע ל .22

קף כמות העבודה יוזאת ללא כל קשר לה ,ט בכתב הכמויות והמחיריםרעל כל סעיף נפרד שמפו

מור בכל ל אף כל האעשתבוצע בפועל מאותו סעיף, ויראו כל הנחה כאילו ניתנה כאמור לעיל, וזאת 

 . ל פהמסמך אחר ו/או כל הודעה אחרת בכתב או בע

המצורף בטופס הצעת המחיר היא כמפורט  והשירותים נשוא הליך זהעבודות ביצוע ל נוהצעת .21

 .'גיכנספח  נולהצעת

לשלם לחברה, ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע  יםמתחייב וזו אנ נומהצעת נוחזור בנבמידה ו ..2

 . המכרזבגובה ערבות פי כל דין והסכם, פיצוי מוסכם מכל זכויות החברה על 

 להזמנה להציע הצעות. 12 מפורטים בסעיף זו את המסמכים והאישורים ה נולהצעת פיםמצר והננ .25

  :רטי המציעפ

 

   _____________ חברה:מספר  _____________ שם המציע:

    _מספר עוסק מורשה: ____________

     _____________ כתובת:

 _____________ :e-mail _____________ פקס:  _____________ טלפון:

 כנציגת המציע ת/ישמש גב/מר ____________  שפרטי ההתקשרות עימו הינם:

 _____________ :e-mail _____________ פקס:  _____________ טלפון:

 בכבוד רב,  

 

  _________________________________ 

 ת וחותמת וחתימ  
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 'ינספח 

 הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן

 (8)מעטפה מס' 

 לכבוד

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 מכרז"( לעניין הקבלן______ )להלן: "_________________ אני, הח"מ, המוסמך לפעול בשם חברת
"(, מאשר המכרז)להלן: " ילהקמת מאגרי קבלנים ולבחירת קבלנים לביצוע עבודות צנרת גז טבע פומבי

)יש לסמן  ם שנקבעו במכרז, כמפורט להלןמסיורי הקבלניאחד או יותר בזאת כי בכוונת הקבלן להשתתף ב
X )ליד הסיורים שבכוונת הקבלן להשתתף בהם: 

 

  וחיפה  קט ניליתפרויי לביצוע יםהמיועד יםמקדים באתרסיורBAY;  

 פרוייקט פלמחים; סיור מקדים באתר המיועד לביצוע  
 

 יצירת קשר עם הקבלן

 שם מלא של איש קשר: 

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: _____________________

 פקס: ____________________ דואר אלקטרוני: _________________________

 

   (לסיור אנשים 1הקבלנים במכרז )עד  פרטי המשתתפים בסיור

 שם מלא: _____________________  דואר אלקטרוני: _________________________

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: ___________________

 שם מלא: _____________________  דואר אלקטרוני: _________________________

 _________ טלפון נייד: ___________________טלפון: __________

 מספר ת.ז.: ____________________ מספר רכב: _______________________

 .באחריות הקבלן קסדה ונעלי בטיחות -** ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים

 

 פרטי הקבלן

 שם הקבלן: _______________________________

 . / ע"ר של הקבלן: _____________________מס' ח.פ

 שם נציג הקבלן: ____________________________

 תפקיד נציג הקבלן: __________________________

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 כתובת: _______________________  

 דואר אלקטרוני: _______________________

 ת: ____________________________חתימה וחותמ

 תאריך:__________________
 

לדואר יש לשלוח נספח זה עד למועד שנקבע לתאום עם החברה על מנת להשתתף בסיור הקבלנים במכרז 

 .tender@ingl.co.il-c אלקטרוני:

mailto:c-tender@ingl.co.il
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 'אנספח י

 פירוט קבלני משנה

 (8)מעטפה מס' 

 

 

סוג העבודה בפרויקט המיועד 

 לקבלן המשנה

 שם קבלן המשנה 

 )שם מלא(

 סיווג קבלני  מספר ח1פ1

)יש לצרף תעודה 

 מרשם הקבלנים(

41  
 

 
   

01  
 

 
   

31  
 

 
   

 

11  

 

 
   

 

11  

 

 
   

 

61  
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 'בינספח 

 אישור בדבר עסק בשליטת אישה

 (8)מעטפה מס' 

 

______, מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה אני, רו"ח ________________ .8

, ולא מתקיים בו אף אחד 8992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2כהגדרתו בסעיף 

 מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (8

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2

____, הינה גב' _________________________ המחזיקה בשליטה בעסק _________ .2

 ת.ז. ______________________.

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

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

ב' לחוק חובת 2גיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף התא

 . 8992-המכרזים, התשנ"ב

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 

     

  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
חתימה וחותמת 

 עו"ד/רו"ח
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 'גנספח י

 כתב כמויותהצעת מחיר ו

 ( 0)מעטפה מספר 

 

ת הרלוונטי מציע המגיש הצעה ליותר מפרויקט אחד, יכניס למעטפה נפרדת את טופס זה, כתב הכמויו

ויכניס את כל המעטפות הללו לתוך מעטפה  ,הרלוונטי ביחס לכל אחד מהפרוייקטים disk on key -וה

 0מספר 

 

ובו המחירים שאנו מציעים לבצע,  פרויקט __________ביחס ל disk on key -והכמויות  יכתב .8

יע בראשי תיבות כשהם חתומים על ידי המצ בזאת פיםמצור ,המוצעים על ידינו ביחס לכל פריט

 ובחותמת המציע.

להלן מהווה סכימה נכונה בהתאם למחירים המוצעים על ידינו ולכמויות  1הצעת המחיר בסעיף  .2

 .המצורפים לכאן הכמויות יהנקובות בכתב

לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל  , אם ניבחר כמציע הזוכה במכרז,הננו מתחייבים .1

ן הכמויות המחירים הנקובים בכתב הכמויות, ובסך הכל )בהנת מסמכי המכרז וההסכם תמורת

 הנקובות בכתב הכמויות(: 

 

 לא כולל מע"מ()_________________ ₪  ______________ :פרוייקטעבור 

₪( במילים: ________________________ )

 לא כולל מע"מ()

 

 יש להגיש טופס זה לכל פרויקט בנפרד. *

 

 _תאריך: _____________

 

 שם המציע: ___________

 

 חתימה: _____________
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 'דנספח י

 התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי

 (8)מעטפה מס' 

 

FOREIGN SUPPLIER’S INDUSTRIAL COOPERATION UNDERTAKING 

As per the Mandatory Tenders Regulations 

(Mandatory Industrial Cooperation), 5767-2007 (hereinafter the “Regulations”) 

 

We, (name of Supplier)       having offices at (full address) 

          commit to the State of 

Israel that in the event of winning the above mentioned Tender (hereinafter referred to as the 

"Tender”), we shall put into practice Industrial Cooperation in Israel, in accordance with the 

outlined below: 

1. We are aware of the fact that this undertaking is provided pursuant to the Regulations and 

that the terms used herein shall have the same meanings as ascribed to them in the 

Regulations. 

2. The extent of Industrial Cooperation that shall be carried out by us, shall equal at least 35% 

(for suppliers of non-excluded products from GPA member states, the extent of industrial 

cooperation is 20%), of the value of the contract or of the transaction, that will be 

concluded with us, in the event of winning this tender in whole or in part. With respect to 

the foregoing, the value of the contract or transaction shall also include the following: (i) 

the exercise of any option related thereto; (ii) any follow-on procurement in excess of USD 

500,000 that is made within a period of five years from the date of the original contract and 

(iii) any acquisition of  spare parts, training activities, maintenance, technical assistance, 

guarantees etc. that will be procured from us, in connection with the main services and/or 

products acquired from us, within the framework of the Tender. 

3. We are aware that our undertaking for Industrial Cooperation may be fulfilled by using any 

of the following means: local subcontracting, investments, Know-How transfer, R&D, 

acquisition of Israeli products, work or services, or by any other means if approved in 

advance by the Industrial Cooperation Authority (“ICA”), but excluding those listed in 

clause 10 below. 
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4. (a) Within the framework of our undertaking, we commit to carry out Local Subcontracting 

in a value not less than 20% of the contract/transaction value and additionally, carry out 

Industrial Cooperation in one or more of the other ways set forth in clause 3 above, in a 

value not less than 15% or 0% (subject to the rule outlined in clause 2 above) of the 

contract/transaction value. 

(b) We are aware that once we’ve committed to carry out Local Subcontracting in the value 

outlined above, at the end of work done, we’ll have to provide the Company and the ICA 

with a signed by a CPA report, indicating the value and nature of Local Subcontracting 

actually materialized. 

5. We are aware of that in accordance with the provisions of the tender, we are required to 

provide in conjunction with our price proposal and this duly signed undertaking form, a 

detailed fulfillment program with respect to our undertaking, in the event that we win the 

Tender, as further described below in clause 11. Failure to provide the fulfillment program 

as required will disqualify our bid. 

6. We are aware that if we win the Tender, the ICA will be in charge on behalf of the 

Government of Israel with the appraisal, classification and monitoring of the hereby 

attached fulfillment program. 

7. Our undertaking for Industrial Cooperation shall be carried out within 3 years as of the 

effective date of the contract/transaction the subject of the tender. The ICA may upon 

request, approve  an extended period of time for the fulfillment of our undertaking, 

considering the nature of Industrial Cooperation to be implemented or the complexity of 

the contract/transaction. In any  case, our undertaking for Industrial Cooperation remains in 

force until completed. 

8. The records of ICA pertaining to the execution of our undertaking shall be prima facie 

evidence in any matter relevant to the fulfillment of this requirement in the tender. 

9. We are aware that in order to value the extent of Industrial Cooperation activities carried 

out by us pursuant to this undertaking, the following rules shall apply:  

(a)New or incremental procurement by the Supplier of Israeli products or services, 

compared to the Supplier’s average extent of procurements carried out in the last three 

years, or the award of orders for local subcontracting, both comprising a level of Israeli 

added value of at least 35%, shall result in Industrial Cooperation credits in a value of 

100% of the business deal nominal price. 
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(b) In some instances, subject to the rules to be published and on a case by case basis, the 

ICA will be entitled to grant credits exceeding 100% of the business deal price, by virtue of 

Industrial Cooperation activities of a unique nature, or activities implemented with 

preferred industry sectors and regions.  

10. Furthermore we are aware that: 

(a) Any grant that was provided by the Government of Israel as part of a plan for an 

investment, acquisition or funding of a R&D project shall not be taken into account for the 

purpose of calculating our Industrial Cooperation. 

(b) Expenditures such as: agent commissions, personnel expenses, office expenses and 

other expenses that were incurred for the purpose of promoting our sales in Israel, shall not 

be recognized as Industrial Cooperation activities.  

(c) Purchase of shares of Israeli companies to which the Securities Law 5728-1968 applies, 

to the extent in which the purchaser is not deemed to be “a party with an interest” as 

defined in the said Law, will not be considered as Industrial Cooperation. 

(d) Any activity of ours with the Israeli industry that was carried out prior to being awarded 

with the Company's contract shall not be eligible for crediting purposes. 

(e) Any Industrial Cooperation activity to be carried out by us which is not part of our 

fulfillment program will be subject to ICA’s prior approval.  

(f) Activities of the Supplier with Israeli industry due to which credits are to be requested, 

but at the same time are to incur offset/Industrial Cooperation obligations on the Israeli 

industry, will be subject to the ICA's earlier written approval on a case by case basis, 

otherwise, same activities shall not be eligible for crediting purposes. 

11. Aimed at demonstrating our serious intentions regarding the fulfillment of our undertaking, 

we commit to take the following steps: 

(a) To furnish along with the submission of our Price Bid  (the latest between the two), a 

fulfillment program for our undertaking, if we win the above mentioned tender. We will 

use Attachment A to specify the program including as many details as possible of subjects 

for Industrial Cooperation with the Israeli industry, implementation and time frame of 

completion, having regard to activities as outlined in clause 3 above. 

(b) Part of that program will be the appointment and written notification of a competent 

person to act as our Industrial Cooperation Coordinator (ICC), who will be responsible on 
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our behalf for the fulfillment of this undertaking, for managing the activities in this regard 

and serve as our contact with the ICA, with the Israeli industry and other business entities. 

The appointee’s name and position in our organization and all other complementary 

information will be fully outlined in the program submitted. In case the ICC is replaced at 

any time in the future, we are committed to notify the ICA within 72 hours from the time 

the replacement took place.   

(c) To take all conventional measures, including the use of consultation services, 

conducting a professional survey in Israel, visiting business entities in Israel and vice versa, 

or any other means aimed at the examination of business feasibilities in Israel. 

(d) Once every year (on January 31) and until our undertaking is fully satisfied, we shall 

furnish the ICA with written - in a format to be set by the ICA - reports, having regard to 

the fulfillment of our undertaking for Industrial Cooperation, which will include the 

following data: 

(1)Full identifying details of orders for Israeli products, work and services, local 

Subcontracts, investments or any other Industrial Cooperation activities carried out 

during the reporting period, subject to the rules set forth in clause 9 above. 

(2)Any additional information that might be required by the ICA, regarding activities 

we’ve carried out aimed at the fulfillment of our undertaking. 

Non compliance with any of the requirements outlined in Clause 11 will be deemed as a 

violation of our undertaking. 

12. All communications on our behalf having regard to the fulfillment of this undertaking will 

be sent to the ICA at the following address: 

Industrial Cooperation Authority 

Ministry of Industry Trade and Labor 

86 Menachem Begin Rd. 

P.O. Box 36049 

Tel Aviv  67138, Israel. 

Tel: +(972) 3 7247514 Fax: +(972) 3 7347639 

and additionally, for U.S. and Canadian companies: 

Government of Israel Economic Mission - US Director ICA 
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800 Second Ave. 17th Floor, 

New York, NY 10017, U.S.A. 

Tel: (212) 499 5741, Fax: (212) 499 5745 

 

Signature of an authorized officer on behalf of the Supplier: 

If the bid is submitted by an importer and/or a leasing services provider, this document 

should be signed by an authorized officer on behalf of the foreign manufacturer of the 

goods or services to be supplied pursuant to the a.m. tender. 

 

Name:        Title:       

 

Phone No.:          Fax No:      

 

Signature:      Date:       

 

Email:       Web Site:      
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Attachment  A 

to the 

Industrial Cooperation Undertaking 

Related to Tender/RFP No. ……………………………… 

Issued by .....................……………………………………… Dated ………………………. 

Pursuant to Clause 11(a) of the a.m. document, we (full company name) ………………… 

……………..…….……..……………………………,  hereby submit our Fulfillment 

Program, that will serve as our initial draft, aimed at the satisfaction of our a.m. 

undertaking, as follows: 

1. In accordance with clause 3 of our undertaking, our fulfillment activities will be in the 

fields of one or more of the following Industrial Cooperation Categories: 

 Local Subcontracting 

 Investments 

 Know-How transfer 

 R&D Orders 

 Acquisition of Israeli Products, Work or 

Services 

Other ………………………….. 

 

2. Anticipated / Approximate dates of  the following implementation: 

a. Conducting an Israeli industry survey:  ……………………………………. 

b. Projects and partners selection: …………………………..……………….. 

c. Starting date of IC activities implementation: ……………………………... 

d. Full program accomplishment:  …………………………………………….. 
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3. Following is our prospective Fulfillment Program. 

Industrial 

Cooperation 

Category 

Transaction 

Description 

Estimated 

Timeframe 
Names of 

Israeli Entities 

Involved 

Transaction 

Value 

Israeli 

entity’s 

Contact 

Person info. 
Start 

Date 

Due 

Date 

 

      

      

      

 

      

      

      

Total Fulfillment 

Value 

  

 

(Additional records should be registered in the same matrix format). 

4. Following is the info of our Industrial Cooperation Coordinator (ICC) 

I.C.C. Name: ……………………………    Title: …………………………………….. 

Full address: ………………………………………………………………………..… 

Tel. no: …………………………… Fax no.: ……………………………………. 

Cell: …………………………… E-Mail: ……………………………………………… 

Signature of an authorized officer on behalf of the Supplier 

Name: …………………………………    Title: …………………………………………… 

Signature: ……………………………..     Date: …………………………………………… 

Note:  For further clarifications or assistance in filling out this document, feel free to contact   

the corresponding ICA representative,  to be  found at: www.ica.gov.il 
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