מכרז למתן שירותי תחזוקה למזגנים
("( )INGL / TENDER/2014/22המכרז")

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה") ,חברה בבעלות ממשלתית מלאה ,מפרסמת בזאת מכרז פומבי
למתן שירותי תחזוקה למזגנים המותקנים במתקני החברה וכן למזגנים שיותקנו במתקני החברה בעתיד
(להלן" :השירותים") .לחברה הזכות לבצע כל שינוי בשירותים לרבות בהיקפם ו/או בתדירותם ו/או בסוגם
ו/או בכמותם ו/או בזמינותם ו/או בחומרים ו/או בציוד ו/או בכלים שנקבעו לביצועם ,כמפורט בהסכם.
לעניין השירותים ,למעט השירותים שיינתנו במסגרת תקופת האחריות לשירותים ,ההתקשרות תהא בתוקף
החל ממועד חתימת ההסכם ועד תום שנה מהמועד האמור (להלן" :תקופת ההסכם לעניין התחזוקה"),
כאשר לחברה נתונה אופציה להאריך את תקופת ההסכם לעניין התחזוקה במשך של עד  4שנים ,עד שנתיים
בכל פעם בנפרד.
לעניין השירותים שיינתנו במסגרת תקופת האחריות לשירותים ,ההתקשרות תהא בתוקף החל ממועד ביצוע
השירותים בשנת ההתקשרות האחרונה ועד המאוחר מבין תום  12חודשים ותום תקופת האחריות של היצרן.
מציעים שיעמדו בתנאי הסף שלהלן נכון למועד הגשת ההצעה מוזמנים להגיש הצעה למכרז:
תנאי הסף
 .1המציע הוא תאגיד/עוסק מורשה ,בעל רישיון עסק בתוקף ,עומד בדרישות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976-ובעל כל האישורים הדרושים לפי חוק זה.
 .2למציע מחזור הכנסות בהיקף של לפחות ( ₪ 8,000,000לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים הקלנדריות
 2012ו.2013-
 .3החל משנת  ,2008למציע ניסיון מוכח בתחזוקה ותיקונים של מזגנים מהסוגים הבאים :מפוצלים ,מרכזיים,
מיני מרכזיים ומזגני חדר בקרה.
 .4למציע תעודות הסמכה תקפות לתחזוקת מזגנים מטעם היצרנים הבאים ,Bard :מיצובישי ,אלקטרה,
תדיראן וטורנדו .לחילופין ,המציע יתחייב להציג תעודות הסמכה כאמור או חלק מהן עד יום .20.12.2014
 .5המציע ביצע שירותי תחזוקה ותיקונים של מזגנים עבור חברות תשתית ו/או תעשייה במשך  4שנים
לפחות בין השנים .2008-2014
 .6למציע  5צוותים עצמאיים ניידים לפחות ורכב  4X4אחד לפחות ,המשמשים למתן שירותי תחזוקה
למזגנים.
 .7המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת  ₪ 250ושילם עבור ההשתתפות במכרז סך של .₪ 200
 .8המציע צירף להצעתו עותק חתום של ההסכם שצורף למסמכי ההליך.
מידע כללי
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה ,www.ingl.co.il :בלשונית "מכרזים ופרסומים".
רכישת מסמכי המכרז והעברת התשלום עבור ההשתתפות במכרז יתבצעו אצל גב' מינה ארד מאגף
התפעול של החברה ,במגדל עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים ,תל אביב ,החל מיום  10.11.2014בין
השעות .09:00-16:00
על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית ל"תיבת המכרזים" באגף התפעול של החברה בכתובת
דלעיל ,החל מיום  ,24.11.2014בין השעות  ,09:00-16:00ולא יאוחר מיום  27.11.2014בשעה .14:00
על המציעים לצרף להצעותיהם את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
לקבלת הבהרות יש לפנות באמצעות דוא"ל למר עומר אזולאי ,azoulay@ingl.co.il :לא יאוחר מיום
 .17.11.2014תשובות החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
במסגרת הליך המכרז יתבצע הליך תחרותי נוסף להגשת הצעות מחיר מתוקנות ()BEST & FINAL STAGE
כמפורט במסמכי המכרז.
החברה תהא רשאית לשנות את המכרז ו/או לבטלו ,להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,לא
לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שבמכרז ,לנהל מו"מ בכפוף לדין עם מציע אחד ו/או יותר ,לפצל את
ההתקשרות בין מציעים שייראו לחברה מתאימים ,במספר ,בתנאים ובכמות שתראה לנכון ,שלא לבחור
במציע שהצעתו היא הטובה ביותר מנימוקים מיוחדים שיירשמו ,או שלא לבחור בזוכה כלל ,גם אם בעל
ההצעה הטובה ביותר ו/או מציעים אחרים עמדו בכל התנאים שבמכרז ,או לבטל את המכרז ולנהל מו"מ
ו/או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .כמו כן ,החברה תהא
רשאית לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי המכרז ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וכן לקבוע אמות מידה
מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות  /מחליפות את אמות המידה שבמכרז או אמות מידה נוספות
(לרבות בקשר עם איכות ההצעות) ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז .מודעה זו מנוסחת באופן כללי
בלבד .האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו ורק לו תוקף מחייב ,וכל התנאים וההסתייגויות
הכלולים במסמכי המכרז יחולו גם על מודעה זו.

