
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"(, חברה בבעלות ממשלתית מלאה, מפרסמת בזאת מכרז פומבי 
לביצוע עבודות ימיות, סיור ימי, עבודות נלוות והקמת מאגר קבלנים )"המכרז"(. תקופת ההתקשרות תהא 
למשך 12 חודשים. לחברה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בעד 2 תקופות נוספות של עד 24 

חודשים כל אחת. 
תנאי הסף

רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה במסגרתו רק מציע שמתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן:
רשיון עסק  בעל  לעניין,  הנוגעות  הדין  הוראות  פי  על  בישראל,  מורשה, הרשום  המציע, תאגיד / עוסק   .1
בתוקף, עומד בדרישות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 ובעל כל האישורים 

הדרושים לפיו.
השנים   )10( עשר  במהלך  במצטבר,  או  ברצף  לפחות,  שנים   )5( חמש  של  מוכח  נסיון  בעל  המציע   .2
האחרונות )2005 - 2015(, בתחום הצלילות הטכניות בעומק של לפחות 52 מ' במסגרתן הפעיל מערכות 
לאספקת אויר )Air Supply( באופן רציף מכלי השייט ישירות לצוללנים, וביצע החל משנת 2007, לפחות 

שתי )2( עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה, בעלות של ₪250,000 לפחות לכל עבודה. 
כי תהיה ברשותו  יציג התחייבות בכתב,  ABS או  ימיים כמאושר  המציע בעל הסמכה לביצוע סקרים   .3

הסמכה כזו בתוך 45 יום מיום ההודעה על זכייתו במכרז. 
המציע מעסיק מנהל פרויקט בעל נסיון מוכח של לפחות עשר )10( שנים בניהול פרויקטים בתחום   .4
הצלילות והשיט במסגרתם הפעיל מערכות לאספקת אויר )Air Supplyׂ) באופן רציף מכלי השייט ישירות 

לצוללנים, אשר יבצע את השירותים עבור החברה. 
של  בעומק  לצלילות  מתאימים  צלילה  רשיונות  בעלי  צוללנים   )4( ארבעה  לפחות  מעסיק  המציע   .5
את  יבצעו  אשר  טכניות,  בצלילות  לפחות  שנים   )5( חמש  של  מוכח  ניסיון  בעלי  מ',   52 לפחות 

השירותים עבור החברה.
המציע מעסיק לפחות שני )2( צוותים )בכל צוות "סקיפר" בעל רשיון משיט 40 לפחות ועוזר סקיפר(,   .6
אשר יבצעו את השירותים עבור החברה. הסקיפר בעל ניסיון של שלוש )3( שנים לפחות בתפעול כלי 

השייט הדומה במאפייניו לכלי השייט המוצע בהצעת המציע עבור שירותי הסיור הימי.
יישאר בבעלות  ניווט כמפורט בסעיף 12.7 למכרז. הציוד  ומערכת  בבעלותו כלי שייט  המציע מחזיק   .7

המציע לאורך כל תקופת ההסכם וכן כל ציוד חלופי כנדרש.
 ,)Remote Operated Vehicle( ROV המציע מחזיק בבעלותו או בשכירות או באמצעות קבלן משנה  .8

המתאים למפרט הטכני שבסעיף 12.8 למכרז.
לפחות  חודשים   12 למשך  בתוקף  שהינה  התקשרות  באמצעות  או  בבעלותו  מחזיק  המציע   .9

ממועד הגשת ההצעה, סירת שירות למטרת סיור אל המצוף הימי, כמפורט בסעיף 12.9 למכרז.
המציע הינו בעל יכולת, ובכלל זה מבחינת כלי שייט וצוות צוללנים היוצאים מנמל אשדוד או חדרה, להגיע   .10
לכל נקודה מעל צינור הגז, תוך 12 שעות מרגע קריאת פתע. כל כלי השייט באמצעותם יספק המציע 

את השירותים הינם בעלי יכולת שהייה רציפה בים של 24 שעות לפחות. 
למציע מחזור הכנסות שנתי שלא פחת מסך של 5,000,000 ₪ בכל אחת מן השנים 2012, 2013 ו-2014.  .11

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' מינה ארד באגף התפעול או בהעברה בנקאית, כמפורט במסמכי המכרז, במגדל עתידים, 
קומה 32, קריית עתידים, תל אביב, החל מיום         14.12.2015 בין השעות 09:00 – 17:00, וזאת בכפוף לתיאום 

מראש בטלפון: 03-6270453. 
בין השעות  החל מיום 3.1.2016  על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית בכתובת דלעיל, 
ושבת  שישי  המועד,  חול  חג,  וימי  )בערבי   17:00 5.1.2016 בשעה  מיום  יאוחר  ולא   17:00 - 09:00
הנדרשים כמפורט  כל המסמכים  להצעותיהם את  לצרף  על המציעים  לא תתאפשר הגשת הצעות(. 

במסמכי המכרז.
מיום  יאוחר  לא   ,c-tender@ingl.co.il :גורני ניר  למר  דוא"ל  באמצעות  לפנות  יש  הבהרות  לקבלת 

23.12.2015 בשעה 16:00. תשובות החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
מובהר בזאת כי הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות 
אינה מתחייבת לבחור  נוספים במכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז. החברה  וכן תנאים  את תנאי הסף 
בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא. החברה שומרת על הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים ולפצל 

את ביצוע ההתקשרות.

מכרז פומבי לביצוע עבודות ימיות, סיור ימי, עבודות נלוות 
)INGL/TENDER/2015/11 ( והקמת מאגר קבלנים


