
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"(, חברה בבעלות ממשלתית מלאה, מפרסמת בזאת מכרז פומבי 
להקמתו של מאגר מתכננים למתן שירותי תכנון מפורט למערכת להולכת גז טבעי )"המכרז"(, הכל כמפורט 
במכרז ובנספחים המצורפים לו. כל מציע שיעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז אשר עיקריהם 

יפורטו להלן ייכלל במאגר המתכננים. 
תנאי הסף 

פרויקטים  מפורט של  בתכנון  האחרונות  10 השנים  במהלך  מוכח  ניסיון  בעל  תאגיד  להיות  המציע  על   •
הנדסיים, אשר סיים במהלך 5 השנים האחרונות תכנון מפורט של לפחות 2 פרויקטים הנדסיים של הנחת 
צנרת אורכית מפלדה בקוטר "10 ומעלה שעלות ההקמה של כל אחד מהם היא 50 מיליון ₪ לפחות )לא 

כולל מע"מ(. 
מנהל הפרויקט מטעם המציע יהיה בעל ניסיון מוכח במהלך 7 השנים האחרונות בניהול תכנון מפורט   •
של לפחות 2 פרוייקטים הנדסיים של הנחת צנרת אורכית מפלדה בקוטר "10 ומעלה, באורך של לפחות 
10 ק"מ במצטבר, ובכלל זה עבודה מול הרשויות הרלוונטיות, הוצאה של היתרי בניה וטיפול בהיבטים של 

שיקום נופי ושמאות מקרקעין. 
צוות התכנון מטעם המציע יכלול מתכנן גז שהוא: )א( עובד המציע מזה לפחות 12 חודשים; )ב( מהנדס   •
בעל נסיון מוכח של לפחות 3 שנים מתוך 10 השנים האחרונות בתכנון מפורט של מערכות גז טבעי בלחץ 
גבוה בישראל; כאשר תכנון מפורט כאמור, כלל לפחות 2 פרויקטים באורך של לפחות 10 ק"מ במצטבר, 
ובכלל זה עבודה מול הרשויות הרלוונטיות, הוצאה של היתרי בניה לתשתיות אורכיות וטיפול בהיבטים של 

שיקום נופי ושמאות מקרקעין.
צוות התכנון מטעם המציע יכלול, בנוסף למתכנן גז, גם:  •

מתכנן הגנה קתודית, בעל ניסיון מוכח בפרויקטים של תכנון מפורט של לפחות 2 פרויקטים במערכת   
להולכת גז טבעי בלחץ גבוה באורך של לפחות 10 ק"מ במצטבר בתקופה של 10 השנים האחרונות. 

יועץ סביבתי ושמאי מקרקעין, בעלי ניסיון מוכח בפרויקטים של תכנון מפורט של לפחות 2 פרויקטים   
לפחות 10 ק"מ במצטבר  באורך של  ומעלה   10" אורכית מפלדה בקוטר  צנרת  הנדסיים של הנחת 

בתקופה של 10 השנים האחרונות.
למציע מחזור כספי ממתן שירותי תכנון בהיקף של 5,000,000 ₪ )לא כולל מע"מ( לפחות בכל שנה   •

מהשנים 2011 - 2014.
בינלאומית  הנדסה  חברת  עם  בהסכם  זה  מכרז  נשוא  המטלות  ביצוע  לצורך  קשור  להיות  המציע  על   •
)"החברה הבינלאומית"( אשר סיימה במהלך 5 השנים האחרונות תכנון של לפחות 3 פרויקטים שונים 
של הולכת גז טבעי בלחץ גבוה בהתאם לתקנים אירופאיים או תקן ארה"ב בקטרים של למעלה מ- "12 
לארץ  מחוץ  בוצעו  האמורים  הפרוייקטים  מבין   2 לפחות  כאשר  לפחות,  ק"מ   200 של  מצטבר  באורך 

מושבה. 
במסגרת ההתקשרות האמורה עם המציע, החברה הבינלאומית תהא מחוייבת להעמיד לרשות המציע 
יועץ בעל ידע וניסיון של 7 שנים לפחות בתחום התכנון ההנדסי, הפיקוח וההקמה של פרויקטים גדולים 
בשפה  מלאה  שליטה  בעל  האחרון,  בעשור  שבוצעו  גבוה  בלחץ  הטבעי  הגז  הולכת  בתחום  בעולם 
האנגלית, אשר ישמש כמנהל הפרויקט אצל החברה הבינלאומית. כמו כן, במסגרת ההתקשרות, החברה 
הבינלאומית תהא מחוייבת להתייצב בדיונים במוסדות הרישוי בישראל, לבצע פיקוח עליון ולחתום על כל 

התכניות, כאמור בהסכם ההתקשרות.
על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים   •
)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו – 1976; אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור; ותעודת עוסק מורשה. 

המציע קיבל ציון של לפחות 80 נקודות בבדיקת האיכות שתערך כמפורט במסמכי המכרז.  •
מידע כללי

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ingl.co.il בלשונית "מכרזים ופרסומים". 
את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה במגדל עתידים, קומה 33, קרית עתידים, תל אביב, אצל 
הגב' נאווה ברק מאגף הנדסה של החברה, החל מיום 10.6.2015 בין השעות 09:00 – 16:00, וזאת בכפוף 

לתיאום מראש בטלפון: 03-6270410.  
על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית בכתובת דלעיל לא יאוחר מיום 8.7.2015 בשעה 16:00 
)בערבי וימי חג, חול המועד, שישי ושבת לא תתאפשר הגשת הצעות(. על המציעים לצרף להצעותיהם את 

כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
יאוחר מיום  לא   ,eng-tender@ingl.co.il נתי מנוס:  דוא"ל למר  יש לפנות באמצעות  לקבלת הבהרות 

24.6.2015 בשעה 16:00. תשובות החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
אין בצירוף מציעים למאגר המתכננים ובחתימה על הסכם התקשרות משום התחייבות של החברה להזמין 
נפרדים  ובהליכים  צרכי החברה  לפי  לעת,  שירותים מאת המציע. הזמנת שירותים פרטניים תעשה מעת 
שתנאיהם יקבעו על ידי החברה. הליכים כאמור אפשר שיכללו תנאים ודרישות מעבר לאלה שנכללו בתנאי 
הסף של מכרז זה, ובכלל זה אפשר שיכללו מעבר לשיקולי עלות גם בחינה מחודשת או נוספת של איכות 
המציע והצעתו, איתנותו הפיננסית וכן שיקולים נוספים, כגון ניסיון קודם של החברה עם המציע ואפשרות 
במאגר  שיכללו  המציעים  כל  את  לשתף  מחוייבת  איננה  החברה  אחר.  או  כזה  מציע  אצל  עניינים  לניגוד 
המתכננים בכל אחד מההליכים להזמנת שירותים שינקטו על ידה בעתיד והחברה גם תהיה רשאית להזמין 
נוספים  תאגידים  בעתיד  להוסיף  רשאית  תהיה  החברה  בנוסף,  במאגר.  נכללו  שלא  ממתכננים  שירותים 

למאגר המתכננים שלה, ובלבד שיעמדו בתנאי הסף של המכרז.
למען הסר ספק מובהר בזה, כי גם מתכננים שנכללים במאגר המתכננים הנוכחי של החברה נדרשים 

להשתתף ולהתמודד במכרז, אם הם מעוניינים להמשיך ולהיות חלק מהמאגר.

מכרז פומבי להקמת מאגר מתכננים למתן שירותי תכנון מפורט 
)INGL/TENDER/2015/06( להקמת מערכת להולכת גז טבעי


