
מכרז  בזאת  מפרסמת  מלאה,  ממשלתית  בבעלות  חברה  )"החברה"(,  בע"מ  לישראל  הטבעי  הגז  נתיבי 
פומבי למתן שירותי ארכיב )"המכרז"(. תקופת ההתקשרות תהא למשך שנתיים ולחברה הזכות להאריך את 

ההסכם בעוד 4 תקופות נוספות של שנתיים כל אחת. 
תנאי הסף 

המציע הינו חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל או עוסק מורשה בישראל;  •
לרשות המציע מקום/מקומות פנויים לאחסון המספיקים לאחסון כולל של לפחות 4,000 מיכלים;  •

צילומים, היתרים,  )כגון תכניות,  10 שנים לפחות בתחום אחסון מסמכים  ניסיון מוכח של  המציע בעל   •
והחזרתם  המדיה  ו/או  המסמכים  לשליפת  אפשרות  תוך   ,)CD )כגון  דיגיטלית  ומדיה  וכיו"ב(  תשריטים 

לאחסון בהתאם לצרכי הלקוח מעת לעת;
המציע נתן שירותים מסוג השירותים הנדרשים בהליך זה ל-15 לקוחות לפחות, מתוכם לפחות 5 לקוחות   •

בהיקף של 5,000 מיכלים לפחות לכל אחד, במהלך 10 השנים האחרונות )2005-2014(;
למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976.   •

מידע כללי
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ingl.co.il בלשונית "מכרזים ופרסומים". 

תנאי להגשת הצעה הינו רכישת מסמכי המכרז תמורת 500 ₪ )כולל מע"מ(. רכישת מסמכי המכרז ניתן 
לבצע אצל גב' אורית מזרחי באגף הכספים של החברה או באמצעות העברה בנקאית, כמפורט במסמכי 
המכרז, במגדל עתידים, קומה 32, קריית עתידים, תל אביב, החל מיום 22.11.2015 ועד ליום 29.11.2015 

בין השעות 09:00 – 16:00 , וזאת בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 03-6270447.  
על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית בכתובת דלעיל, החל מיום 21.12.2015 בין השעות 09:00 
- 16:00 ולא יאוחר מיום 24.12.2015 בשעה 14:00 )בערבי וימי חג, חול המועד, שישי ושבת לא תתאפשר 

הגשת הצעות(. על המציעים לצרף להצעותיהם את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
לקבלת הבהרות יש לפנות באמצעות דוא"ל לגב' רות לוין: c-tender@ingl.co.il, לא יאוחר מיום 6.12.2015 

בשעה 14:00. תשובות החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
מובהר בזאת כי הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז. המכרז כולל הליך תחרותי נוסף בהתאם 
לתנאי 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. החברה 

שומרת על הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים ולפצל את ביצוע ההתקשרות.
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