מכרז פומבי למתן שירותי פיקוח על עבודות תשתית
לצד מערכת ההולכה לגז טבעי ()INGL/TENDER/2015/12
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה") ,חברה בבעלות ממשלתית מלאה ,מפרסמת בזאת מכרז פומבי
למתן שירותי פיקוח על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי ("המכרז") .תקופת ההתקשרות
תהא למשך  24חודשים .לחברה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בעד  2תקופות נוספות של
 24חודשים כל אחת.
תנאי הסף
 .1.1המציע הינו חברה רשומה במרשם רשם החברות בישראל או עוסק מורשה בישראל;
 .1.2למציע ניסיון של חמש ( )5שנים לפחות כחברת ניהול ופיקוח על פרויקטי תשתיות אורכיות (כגון :צנרת
הולכה (לרבות גז ,מים ,דלק וביוב) ,מסילות רכבת ,כבישים) ,במהלכן ביצע פיקוח צמוד על לפחות
שלושה ( )3פרויקטי תשתיות אורכיות לאחר  ,1.1.2012הכוללים אחד או יותר מהבאים :ביצוע קידוחים
אופקיים ,סלילת כבישים ,הנחת יסודות ,חפירת תעלות ניקוז ,הקמת מבנים בסמוך לתשתיות זורמות
תת קרקעיות.
 .1.3המציע מעסיק כדרך קבע לפחות עשרה ( )10מפקחים על ביצוע פרויקטי תשתיות אורכיות שכל אחד
מהם מקיים את כל הדרישות שלהלן (מהם יספק ארבעה ( )4מפקחים לצורך מתן השירותים לחברה):
 .1.3.1בעל אחת מהתעודות שלהלן :הנדסאי או מהנדס ,בתחום הנדסה אזרחית ו/או קרקע ומים; וגם
 .1.3.2בעל ניסיון של שלוש ( )3שנים ,החל מיום  ,1.1.2012בפיקוח צמוד על פרויקט/י תשתיות אורכיות
במהלכן ביצע לפחות שלושה פרויקטים נפרדים אשר נמשכו לפחות שישה ( )6חודשים כל אחד,
כאשר תפקיד המפקח כלל פיקוח צמוד על :חפירה ו/או חצייה ו/או קידוחים בסמיכות לתשתיות
תת קרקעיות ובמסגרת כל תפקיד נדרש לקרוא תכניות הנדסיות לעבודות עפר ו/או לעבודות
הקמת תשתיות אורכיות;
 .1.4למציע מחזור הכנסות שנתי של לפחות  ₪ 10,000,000בממוצע בשנים  2013 ,2012ו.2014 -
 .1.5למציע 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 ( ₪ 500כולל מע"מ) .רכישת מסמכי המכרז ניתן
לבצע אצל גב' מינה ארד באגף התפעול של החברה או באמצעות העברה בנקאית ,כמפורט במסמכי
המכרז ,במגדל עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים ,תל אביב ,החל מיום  24.11.2015 -ועד ליום 1.12.2015
בין השעות  ,16:00 – 09:00וזאת בכפוף לתיאום מראש בטלפון.03-6270447 :
על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית בכתובת דלעיל ,החל מיום  15.12.2015בין השעות
 16:00 - 09:00ולא יאוחר מיום  22.12.2015בשעה ( 14:00בערבי 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 למר ניב אשל ,c-tender@ingl.co.il :לא יאוחר מיום 8.12.2015
בשעה  .17:00תשובות החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
מובהר בזאת כי 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 .החברה שומרת על הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים ולפצל
את ביצוע ההתקשרות.

