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 החברה על כללי רקע .0

הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה בעלת "( החברה)להלן: "חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

הולכת מערכת  הפעלה שלו , להקמה3//3 –הגז הטבעי, התשס"ב  רישיון, בהתאם להוראות חוק משק

( BAR /8טבעי בישראל. מערכת זו כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה )עד הגז ה

ותחנות להפחתת לחץ  זק"מ ויותר, תחנות קבלה לגז, תחנות להגפת ג /02 –בתוואי קיים ועתידי של כ

 ברחבי הארץ.  ותהפרוש( PRMS)ולמנייה הגז 

 בהליכי תכנון שונים הנמצאיםישנם מקטעים נוספים  ,להיבנות כל העת מערכת ההולכה ממשיכה

 בעשרות ק"מ נוספים ואף למעלה מכך. את פריסתהבשנים הקרובות החברה עומדת להרחיב ו

כלכלית,  הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי, הן מבחינה

י החשמל הגדלים של המשק. בשל דחיפותו, והן לצורך מתן מענה לצורכ הן מבחינת איכות הסביבה

התחייבויות החברה  על פיידי ממשלת ישראל ו מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על

 ללקוחותיה.

על  27תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות )תמ"א 

תחנות לרבות נגזרותיה(, באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה, 

 .חברות חלוקה לצרכנים קטניםוכוח, מפעלי תעשייה גדולים 

 כללי - המכרז .2

 PRMSעבודות סלילת דרך גישה לתחנת ביצוע ן לקבלבחירת לצעות החברה מעוניינת לקבל ה .3.0

לביצוע זמינות מיידית מובהר, כי הזוכה במכרז מתחייב ל דוראד במתחם קצצ"א באשקלון.

 .העבודות

 מצ"ב העבודות שלתיאור כללי  ."העבודות: "ביחד להלןהעבודות המתוארות לעיל תקראנה  .3.3

 . 'ב נספחב

למכרז זה )להלן:  'ב כמסמךלהסכם הקבלן )על נספחיו( המצורף העבודות יבוצעו בהתאם  .3.2

 . ומטעמ משנה קבלני באמצעות ולא עצמו הקבלן ידי על יבוצעו עבודותה ."(הקבלן הסכם"

 ,גז טבעי עילית ותת קרקעית פעילה בלחץ גבוהחלק מהעבודות תבוצענה בסביבה של מערכת  .4.2

כי הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המציע צעתו מצהיר ומתחייב הת שובהג

דורש , במידה ויזכה במכרז, על ידואיזה מהפרויקטים המיוחדים הנובעים מכך ולכך שביצוע 

נקיטה באמצעי זהירות קפדניים ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה, 

   .על נספחיו וכנדרש על פי כל דין הקבלן כנדרש בהסכם

הקבלן הזוכה בתחום מתקן של חברת קצא"א, באשקלון.  דיי לע יבוצעו העבודות כי, מובהר .3.5

 וכל ,הקבלן יהיה מחוייב לקיים את כל דרישות הביטחון והבטיחות של החברה ושל קצא"א

בכלל  .באתר העבודות לביצוע"א קצא אישור ואת החברה אישור את לקבל חייבים יהיו עובדיו

וכן  זה, יתאם הקבלן את עבודתו מול אגף התפעול של החברה ומול יחידת הביטחון של החברה

של החברה , יקבל את כל האישורים הנדרשים על ידי אגף התפעול ויחידת הביטחון מול קצא"א

 .ושל קצא"א של החברה ןלביצוע העבודות ויקיים אחר כל דרישותיהושל קצא"א 

בשל אי מתן אישור  ןמי מטעמ קצא"א ו/או כל טענה נגד החברה ו/או המציע מוותר מראש על

, לרבות במקרה של צורך בביטול קצא"א בהתאם לנהלי החברה ו/אואו אישור אחר ו/בטחוני 

 .זכייתו בשל אי עמידה בבדיקות ההתאמה הביטחוניות
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 העבודותהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להקטין את  .3.1

ומבלי שיחול שינוי במחירי הרכיבים  הקבלן , מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכםהמבוצעות

 זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא. הומבלי שיהיה בכך כדי להקים לזוכ

 ותטכניות ו/או בהיקף העבודהייתכנו שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות מובהר, כי  .3.7

על שינויים כאמור, ככל שיהיו, יחולו . המפורטים במסמכי המכרז הזמנים ו/או בלוחות

לענין התאמות )אם בכלל( בתמורה ו/או בלוחות הזמנים לביצוע  הקבלן הוראות הסכם

 העבודות. 

 לוח הזמנים למכרז: .3.8

 

, /34010243  ה', החל מיום –בימים א'  מועדים לרכישת מסמכי המכרז   א

 . //:01 – //:3/בין השעות 

 בשעה /31010243 ביום -קבלנים  סיור סיור קבלנים )השתתפות חובה(למועד  ב

 הכח תחנתמפגש בכניסה ל. //:/0

 ."א באשקלוןקצאבמתחם  דוראד

 .//.01בשעה  /22010243 לא יאוחר מיום מועד אחרון לבקשת הבהרות ג

עד  //:3/בין השעות  /13010243יום ב מועד להגשת הצעות   ה

07://. 

 תנאי סף להגשת הצעות .1

רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת הצעתם, בכל תנאי הסף המפורטים 

  להלן:

 סיווג קבלני .2.0

על  ו"קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות" בישראלהמציע הינו קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים 

ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות 

 בלפחות אחד מהענפים להלן: ממשלתיות לקבלנים 

   .לפחות )*(3 בסוג כולם ;ג'//3כבישים תשתיות ופיתוח הקמת קווי ביוב,  ;ג'//0בניה 

  ניסיון קודם .2.3

עבודות )כולל(  3/05 – 3/00במהלך השנים  באמצעות קבלן משנה, ולא, בעצמו המציע ביצע

ו/או תחזוקה של תשתית תת  בניהעבודות  לצרכיעבודות עפר  או וניקוזסלילת דרכי גישה 

 , עבור גוף ציבורי.קרקעית אורכית 

 רשות, )לרבות חברת בת( תממשלתיחברה ממשלתי,  משרד: לעניין סעיף קטן זה "גוף ציבורי" 

 .תאגיד שהוקם מכח חוקוכן  ,)או חברת בת(עירוני  תאגיד ,מקומית

   ציוד .2.2

ברשות המציע, באופן קבוע או באמצעות התקשרות שנתית, כל הציוד המכני ההנדסי המתאים 

לביצוע עבודות עפר ו/או הנדסה אזרחית שלהלן: יעה זחלי ו/או אופני )"שופל"(, מכבש 

 ויברציוני, מחפרון ומשאית. 
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 "א כ .2.0

משרד העבודה לעבודות הנדסה בנאיות  דייל עבודה מוסמך עהמציע מעסיק מנהל  .2.0.0

שנים לפחות ב"עבודות הנדסה בנאיות" רלבנטיות, כהגדרתן בסעיף  2בעל נסיון של 

 .0313-לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 0

המציע מעסיק מהנדס אזרחי או מכונות מוסמך הרשום בלשכת המהנדסים  .2.0.3

 ל.והאדריכלים בישרא

 . Freelance -מן המניין של המציע אך לא כ חברה כעובד :לעניין סעיף קטן זה" העסקה"

בשלוש מתוך  ,בשנה)לא כולל מע"מ( ש"ח  ///,///,5לפחות למציע מחזור הכנסות בהיקף של  .2.5

 .3/05 - 3/03השנים ארבע 

לענין תשלום  0371 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 3המציע עומד בדרישות סעיף  .2.1

 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

, 0371 -גופים ציבוריים, התשל"ו  תהמציע הינו בעל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאו .2.7

 דהיינו:

 אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין. .2.7.0

מה על אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השו .2.7.3

 הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ. 

   .)כמפורט להלן( הקבלנים בסיור השתתףהמציע  .2.8

 ותשלום דמי השתתפות להגשת הצעה עיון וקבלת מסמכי המכרז .0

, קרית עתידים, תל 23במגדל עתידים, קומה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה  .0.0

 "ח ש 144בתמורה לסך של  ,לעיל 'א3.8  במועד הקבוע בסעיף .הכספים מזכירת אגףאביב, אצל 

שלא יוחזר לרוכש בכל מקרה. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את  ("ממע כולל)

 פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.

 144ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות )בנוסף לרכישת המסמכים( בסך של  .0.3

שלא יוחזר בשום מקרה, אשר ישולם לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  (כולל מע"מ)₪ 

  .עילל 'ד3.8 הצעות כאמור בסעיף 

 תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז וכן בגין דמי ההשתתפות, ניתן לשלם במשרדי החברה .0.2

 בכתובת שלעיל בהמחאה לפקודת החברה או בהעברה בנקאית לחשבון החברה שפרטיו להלן:

 "מבע לישראל לאומי בנקד

 3/0 סניף מס'

 01///8//3חשבון מס' 

IBAN: IL050109010000020080046 

אישור על תשלום באמצעות העברה בנקאית בצירוף פרטי המציע או קבלה שנמסרה מאת 

 ניר גורניעבור "על הפניה יש לציין .  tender@ingl.co.il-c לדואר אלקטרוני החברה יש לשלוח

 ."דוראד PRMSסלילת דרך גישה לתחנת מכרז ל –

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  .0.0

כמו כן, ניתן להוריד את דברי ההסבר הכלליים החברה בכתובת שלעיל בתיאום מראש. 

 ingl.co.ilwww.ממסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה, שכתובתו 

mailto:c-tender@ingl.co.il
http://www.ingl.co.il/
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     :לניהול המכרז לברורים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני .0.5

@ingl.co.iltender-c . 

  ובקשות להבהרה קבלנים סיור .1

 .לעיל ב'2.2 כאמור בסעיף במועד , העבודותבאתר המיועד לביצוע קבלנים  החברה תערוך סיור .5.0

ו/או  החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד הסיור

 .נוספיםקבוע מועדי סיור ל

 31:44 בשעה /30010243ליום  עד הגעתו לתאם קבלניםבסיור  להשתתף המעונייןכל  על .5.3

ובכלל זה למסור עד למועד האמור פרטים אישיים  , tender@ingl.co.il-c בדואר אלקטרוני:

טופס ההרשמה לסיור  על גבי ,הכוללים שם, מספר ת.ז. ומספר רכב ,של המשתתפים בסיור

הטופס באיזה סיור בכוונתו להשתתף ואם על גבי . המציע יציין במפורש 'ט נספחכ המצ"ב

. ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות בכוונתו להשתתף ביותר מסיור אחד

 . באחריותו הבלעדית של המשתתף מתאים )קסדה ונעלי בטיחות(

 להגשת הצעה חובה הינה תנאיהעבודות באתר המיועד לביצוע הקבלנים השתתפות בסיור  .5.2

 . מכרזל

תתקבלנה אך ורק למכרז ואחרים הקשורים קבלת הבהרות בנושאים טכניים שאלות ובקשות ל .5.0

 לעיל, באמצעות 0.0 מסרו את פרטיהם כאמור בסעיף רכשו את מסמכי המכרז ומגורמים ש

מכרז לסלילת  –ניר גורני עבור "יש לציין . על הפניה  tender@ingl.co.il-c :דואר אלקטרוני

וכתובת דואר מספרי טלפון ופקס  שם נציג המציע, וכן "דוראד PRMSדרך גישה לתחנת 

 . התשובותלמתן אלקטרוני 

ההחלטה אם . לעיל 'ג3.8 למועד הקבוע בסעיף שאלות ובקשות הבהרה כאמור ניתן להגיש עד 

להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה 

תיקון כלשהו למסמכי להוציא לשאלות או לבקשות ההבהרה או  שיבבו תחליט החברה לה

ן בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, יפורסם המסמך הכולל את המכרז, בין ביוזמתה ובי

התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של החברה, וישלח לכל הגורמים שמסרו את פרטיהם 

לעיל, והם יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על ידם  0.0 כאמור בסעיף 

  ומהווה חלק מהצעתם.

, ותחברה לצורך קבלת הודעהבאתר האינטרנט של באופן שוטף המציעים להתעדכן  עלחובה  .5.5

 .הבהרות, תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרז

 ה צעהה ./

עצמאי כל מידע ו/או נתון ו/או פרט משפטי ו/או תכנוני ו/או על המציע לבדוק בעצמו ובאופן  .1.0

אם ימצא המציע אי  עסקי רלוונטי למכלול ההתחייבויות הנדרשות מהקבלן על פי מכרז זה.

 לחברה, עליו לפנות מכרזאחרת במסמכי ה בהירויות, סתירות, אי הבנות או כל אי התאמה

 'ג3.8 רון לבקשת הבהרות כמפורט בסעיף ולפרט את אי ההתאמה כאמור, עד למועד האח בכתב

מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל  .לעיל

 טענה בדבר אי בהירות, סתירה, אי הבנה או אי התאמה כאמור. 

הגשת הצעה תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות  .1.3

 המופיעים במסמכי המכרז, לרבות הסכם הקבלן ונספחיו.
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המציעים אינם זכאים לכלול בהצעתם כל הסתייגות שהיא, בין אם ביחס להסכם הקבלן  .1.2

ונספחיו ובין אם ביחס לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז. הוגשה הסתייגות, השמטה, תוספת, 

"(, רשאית החברה ההסתייגויותמחיקה או כל שינוי אחר באיזה ממסמכי המכרז )להלן: "

 לנהוג כדלקמן:

 יגויות, כולן או חלקן, כאילו לא נכתבו כלל.להתעלם מההסתי .1.2.0

לראות בהסתייגויות, כולן או חלקן, ככאלה המהוות פגם טכני בלבד, שאינו פוגע  .1.2.3

 בעקרון השוויון.

לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות, כולן או חלקן, ובלבד שלא יהיה בתיקון  .1.2.2

 כדי לשנות את מחיר ההצעה.

את מסמכי המכרז ובלבד שהתיקון יחול על  לנהל משא ומתן עם המציעים ולתקן .1.2.0

 כל המציעים ו/או לאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה.

 לפסול את מסמכי ההצעה. .1.2.5

החברה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאחת או 

לעיל, ומבלי שתחויב למידרג כלשהו בין  1.2.5 עד  1.2.0 יותר מהאפשרויות הנזכרות בסעיפים 

דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות  דרכי הפעולה האמורות. לחברה יהיה שיקול

 שונות באותה הצעה או בהצעות שונות. 

לעיל לגבי  1.2.5 עד  1.2.0 אם תבחר החברה לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הנזכרות בסעיפים 

אחת ההצעות, והמציע יימנע מיישום החלטת החברה, תוכל החברה, מבלי לגרוע מזכויותיה 

צעה או להתעלם ממנה, האחרות, לרבות הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, לפסול את הה

 אף אם אותה הצעה נבחרה כהצעה הזוכה.

ע מכל זכות אחרת שיש לחברה בהתאם ההוראות הכלולות בסעיף זה לעיל אינן באות לגרו

, לקבל הסתייגויות, לשנות את תןמשא ולמסמכי המכרז או על פי כל דין, לרבות הזכות לנהל מ

 בטל את הליך ההתקשרות. מסמכי המכרז, להתיר הגשת הצעות מחודשות או ל

פעולה שיש כל המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו למשתתפים אחרים במכרז או לבצע  .1.0

 בה משום קנונייה כנגד החברה. 

ותכלול את לכל יחידות העבודה שבכתב הכמויות תהיה בסכומים קבועים למכרז הצעת המחיר  .1.5

 במישרין או בעקיפין.כל ההוצאות שיהיו למציע בקשר עם ביצוע העבודות, 

 צעההתוקף ה .7

עד ליום לחברה תהא אופציה להאריך את תוקף ההצעה . /14030243 עד ליום הצעת המציע תהיה תקפה

140340243/ . 

 להגשת הצעההוצאות  .2

, לרבות הוצאות הכרוכות בתרגום ההצעהובהגשת כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת 

ציע בלבד, ובשום מקרה, כולל במקרה של תיקון או ביטול תחולנה על המ מסמכי המכרז לשפות זרות,

המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות מיוזמת החברה, וכן במקרה של דחיית ההצעה מכל סיבה שהיא, לא 

 יהיה זכאי המציע לכל השבה ו/או החזר ו/או פיצוי כספי או אחר בגין הוצאותיו כאמור.
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איסור הגשת הצעות משותפות, חשש לניגוד עניינים ותאום  – במכרז הגבלות בקשר להשתתפות .3

 הצעות

מיזם המציע יהיה תאגיד רשום כדין )בישראל או מחוצה לה(. לא ניתן להגיש הצעה מטעם  .3.0

 הצעה משותפת יחד עם מציע אחר )לרבות חברה או גוף אחרים(. או (Joint Ventureמשותף )

עם חובותיו והתחייבויותיו של ניגוד עניינים  למכרז אם הוא מצוי במצב המציע לא יגיש הצע .3.3

מציע אשר שוקל את השתתפותו  לחברה במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור.

במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה 

אך  ,שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להשיב בעניין לפי הרלוונטייםבצירוף כל הפרטים 

 אינה מחויבת בכך.

 ,החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של מציע במכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד .3.2

, בין קיים חשש לניגוד עניינים ותהא סבורה כי, במידה הקבלן לרבות לאחר התקשרות בהסכם

יע על כל טענה כלפי החברה מוותר המצוהמציע  ,לאחריו שהיה קיים במהלך המכרז ובין שנוצר

 בקשר עם האמור.

מציע, בעל זיקה למציע או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה למציע  .3.0

 לה:חד מאמבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום הצעה, לרבות א .האחר או מי מטעמם

ן הקשור הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניי .3.0.0

 הקבלן , תנאי הסכםהעבודות המוצעותלמכרז זה, בין היתר, בעניין מחירי 

 ואסטרטגיות להצעות המחיר.

מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין  .3.0.3

 מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

יודגש, כי החברה תראה בחומרה כל תיאום הצעות ותנקוט בכל האמצעים המשפטיים, ובכלל 

 , כנגד גורמים שינהגו כאמור.הגשת תלונות לרשויות המוסמכותזה 

 הגשת ההצעה .34

 הצעת המציע, לרבות כל המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו כמפורט להלן, תוגש בשפה העברית.

מסמכים אשר מקורם אינו בשפה העברית או האנגלית יוגשו במקור, בצירוף תרגום לשפה העברית 

 מעטפות כמפורט להלן: 3 -ההצעה תוגש על ידי המציע במאושר על ידי נוטריון. 

 3מעטפה מספר  .0./0

 םשלגביה לפרויקטיםאת המסמכים המפורטים להלן, בהתאם  0ל במעטפה מספר המציע יכלו

 ת הצעתו: מגיש המציע א

ראשי תיבות ובחותמת כשהם חתומים ב על נספחיו( מסמך א') כל מסמכי מכרז זה .0.0./0

 להלן. 05, כמו כן בחתימה מלאה וחותמת המציע בעמ' כל עמוד ועמודהמציע ב

בראשי תיבות ובחותמת המציע בכל דף  חתוםעל נספחיו(  מסמך ב')הסכם הקבלן  .0.3./0

 ה.במקום המיועד לחתימת הזוכ וכן חתימת המציע

 ( המצורף במסמך ב', חתום בראשי תיבות ובחותמת המציע.CDתקליטור ) .0.2./0

)לוח הזמנים  העבודות לסיוםהחברה  לאישורהמציע  שיכיןזמנים מפורט  לוח .0.0./0

 .(החברהי ל ידע עבודות התחלת צו מסירת ממועד יום 05 -מהמפורט לא יחרוג 
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: לרבותפרטיהם של אנשי המקצוע שהמציע מתכוון להעסיק בביצוע העבודות  .0.5./0

מהנדס, וכן תרשים ארגוני )תרשים זרימה( של מבנה צוות ו עבודהה מנהל

, אנשי המקצוע שיופיעו עבודותביצוע הב זכהיהפרויקט. יובהר, כי במידה והמציע 

 בפועל.  עבודותבהצעתו הם אלה שיעסקו בביצוע ה

 .תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשההעתק של  .0.1./0

 . (ישראלי)לקבלן של תעודת רישום של הקבלן במרשם הקבלנים  העתק .0.7./0

ממשלתיות  העתק של מסמך רשמי המוכיח את היות המציע קבלן מוכר לעבודות .0.8./0

 לעיל. 2.0כמפורט בסעיף 

 נדרשכ)כולל(  3/05 – 3/00השנים  במהלך עבודותנסיונו של המציע בביצוע  פירוט .0.3./0

חלקו  ,הפרויקטים תקופת, הפרויקטים היקף, הפרויקטים)תיאור  לעיל 2.3  ףבסעי

פרטים אלה ימסרו במתכונת המצורפת  .(קשר איש פרטי וכן של המציע בפרויקטים

 . 'ג כנספח

 2.2כנדרש בסעיף  המציעכלי העבודה והציוד לביצוע העבודות שברשות  פירוט ./0.0./0

 . 'ג כנספח. פרטים אלה ימסרו במתכונת המצורפת לעיל

 3/05 - 3/03 השנים ארבע מתוך שלושל"חות כספיים מבוקרים של המציע דו .0.00./0

או אישור רו"ח בדבר  ,שנה בכל₪  ///,///,5 לפחות שלמחזור הכנסות  המציגים

 .'ד כנספחגובה המחזור הכספי בשנים כאמור על פי הנוסח המצורף 

כנספח בנוסח המצורף  0371 –תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .0.03./0

 חתום כדין ומאושר על ידי עורך דין. 'ה

 פי חוק עסקאות גופים כנדרש על  ןמפקיד שומה או מרואה חשבו פיםתק יםאישור .0.02./0

 .לעיל 2.7 כאמור בסעיף  0371 – תשל"ו ,ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(

    אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. .0.00./0

 ותווסמכותם לחייב אמציע בלגבי שמות מורשי החתימה עורך דין  אישור .0.05./0

 .כנספח ו'על פי הנוסח המצורף  בחתימתם

 את האישור והתצהירהמציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא אם  .0.01./0

על פי הנוסח  0333-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב3לסעיף הנדרשים בהתאם 

 .'זכנספח המצ"ב 

 .ובגין התשלום על ההשתתפות במכרז בגין רכישת מסמכי המכרז ותקבל .0.07./0

של כן עותקים עותקים של הפרוטוקול שיופץ על ידי החברה ביחס לסיור הקבלנים ו .0.08./0

כשהם חתומים  ,ישלח על ידי החברה בקשר עם המכרזשותיקון כל מכתב הבהרה 

 .על ידי המציע

המוגש במעטפה מספר שבהצעת המציע עליו סרוק כל החומר נוסף ( CDתקליטור ) .0.03./0

  .(אין לסרוק את הצעת המחיר על התקליטור) בלבד 0

פרטי התקשרות מלאים של המציע, לרבות כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני  ./0.3./0

 .ופקסימיליה של אנשי הקשר במציעומספרי טלפון 
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 2מעטפה מספר  .3./0

( 'חכנספח  "בבמתכונת המצ)את טופס הצעת המחיר  במעטפה נפרדתיגיש המציע  .3.0./0

 שמסרה החברה  Disk on Keyוהן על גבי יםמודפס יםהן בעותק ,כתב הכמויותאת ו

הצעת המחיר המציע יכלול את  להלן(. 3.3./0 בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף )

 Diskלמציעים נמסר  כחלק ממסכי המכרזמובהר, כי לענין זה  .3מעטפה מספר ב

on Key אין להגיש את הצעת המחיר סרוקה על וכי הגשת ההצעה בעת  צרףשיש ל

  .((CDתקליטור )ה

  .העבודות את המחיר הכולל המוצע על ידו בגיןהצעת המחיר טופס יציין ב המציע .3.3./0

המציע  .מלאהכמויות הכתב תדפיסים של  3יצרף לטופס הצעת המחיר המציע  .3.2./0

חשב את הסך של כל יכל סעיף וסעיף, באת מחירי היחידה  כתב הכמויותביציין 

במקום המתאים  הסיכום הכללין את ויציי ,הצעההסעיף את הסיכום הכללי של 

כתב הכמויות  .המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא מס ערך מוסף. בטופס

חתום על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציע וכן בחתימה מלאה של  היהי

 המציע בדף סיכום הצעת המחיר בכתב הכמויות

 מסמכי המכרזכתב הכמויות וביתר בכי ההתייחסות  ,למען הסר ספק מובהר .3.0./0

להיקף העבודות נועדה על מנת ליצור בסיס שוויוני להערכת ההצעות וכי אין באמור 

משום התחייבות כלפי המציעים כי היקף העבודות שיידרשו בפועל  כתב הכמויותב

פי העבודות שיבוצעו בפועל, כפי שהיא  יהיו בהתאם למפורט שם. החברה תשלם על

  תורה עליהם.

סעיפים המוגדרים מספר כתב הכמויות כולל מובהר, כי ר לעיל, מבלי לגרוע מהאמו .3.5./0

על זכותה החברה שומרת סעיפים אלה  ולגביעל ידי החברה, כ"אופציה" לביצוע 

בתקופת  הבלעדי והמוחלט במשךבצעם או שלא לבצעם לפי שיקול דעתה ל

 .ההתקשרות

ו שירשום מחיר אין להותיר סעיפים ללא מילוי. אם יותיר המציע סעיף ללא מילוי א .3.1./0

יראו את ביצוע אותו סעיף כנכלל במחיר של שאר הסעיפים, ובכל ₪, בסך אפס 

מקרה המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין אותו סעיף. מבלי לגרוע 

מהאמור בסעיף זה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול 

אם לדעתה ₪, מחיר בסך אפס ב וסעיפים שלא מולאו או שמולא שתכלולהצעה 

ההצעה אינה סבירה או שיש בה משום קנונייה נגד החברה או שהיא מונעת 

 מהחברה את האפשרות להשוות מחירים.

)אף אם הם בפרקים  המציע יציין מחירים אחידים לסעיפים זהים בכתב הכמויות .3.7./0

באותו  ציין המציע מחירים שונים לסעיפים זהים .נפרדים של כתב הכמויות(

יצוין בכל הסעיפים הזהים כך שי החברה ל ידעכתב הכמויות  יתוקן, פרויקט

 שצוין על ידי המציע לאותו סעיף.המחיר הזול ביותר 

מובהר בזאת, כי התשלומים בגין העבודות שיבוצעו בפועל בהתאם להצעה הזוכה,  .3.8./0

בודות, ידי החברה, יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כלל הע כפי שאושרה על

לרבות בעבור החזר הוצאות, מיסים, עלויות שונות בהם נשא הזוכה וכיוצא בכך, 

 ולא יתווסף לסכומים האמורים בהצעה אלא מע"מ בלבד.

הנחיות להגשה של הצעת המחיר וכתב הכמויות בעותקים מודפסים ובתוכנת  .3.3./0

 בינארית:
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  מסמכי המכרז כולליםDisk on Key רויקטהמכיל את כתב הכמויות של הפ 

 בתוכנת מכרזית.

 על המציע להוסיף ל- Disk on Key  תדפיסים  שניאת מחירי הצעתו ולהדפיס

 )תדפיסי "בינארית"( לאחר שנכללו בו המחירים המוצעים.  Disk on Key -מה

 הן ה- Disk on Key  "יוגשו של כתבי הכמויות והן שלושת תדפיסי ה"בינארית

 על ידי המציע במצורף להצעתו.

 במקרה של אי התאמה בין התדפיס לבין ה- Disk on Key  יגבר הנוסח

 המודפס. 

 הוראות ההפעלה של ה- Disk on Key  :הן כדלקמן 

 "; ENTER" -ו Z :A; הקש Aלכונן  Disk on Key -הכנס את ה (0

 פעל בהתאם להוראות שעל המסך;  (3

 ; לאחר הקלדת המחירים חובה לבצע נעילת ההצעה (2

 ; ונה יש לבצע הדפסה של כתב הכמויותרק לאחר נעילה אחר (0

 ובחותמת המציע )הקבלן(;  בראשי תיבותיש לחתום על כל דף בתדפיסים  (5

 .3יוכנסו למעטפה מספר  Disk on Key -התדפיסים החתומים בצרוף ה (1

  הגשת ההצעהמקום  .2./0

לעיל. בכל אחת  / 3./0 -ו 0./0 המסמכים יוגשו במעטפות נפרדות כמפורט בסעיפים  .2.0./0

 המקורכל מסמכי מהמעטפות יוגשו המסמכים במקור ובשני עותקים נוספים. 

על ". מקור" –עותק המקור. על עותק זה יירשם באופן ברור  –ירוכזו בעותק אחד 

 כל מעטפה יצויין שם המציע ומספר המעטפה. 

של מגדל  12במשרדי החברה בקומה לתיבת המכרזים גיש יש לההמעטפות  3את  .2.3./0

אגף ב מנהל ההתקשרויות(, קרית עתידים, תל אביב, אצל 2עתידים )בניין מס' 

עד ליום רק ההצעות שיגיעו בפועל  .לעיל 'ד2.2 למועד הקבוע בסעיף עד  ,הכספים

יילקחו בחשבון והמציע מוותר מראש על כל דרישה כלפי ולשעה הנקובים לעיל 

מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות  החברה באם הצעתו לא תגיע לחברה במועד

או בדואר אלקטרוני או בכל  ההצעות בדואראת . אין לשלוח שאינן תלויות במציע

 אמצעי, למעט מסירה פיזית של המעטפות כאמור לעיל.

החברה תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות, בכל עת, לפני  .2.2./0

 המועד האחרון שנקבע להגשתן, מכל סיבה שהיא, והודעה על כך תימסר למציעים

 .וירשמו אצל החברה שיירכשו  את מסמכי המכרז

 והבחירה בזוכה הערכת ההצעות .33

 :בחינת ההצעות תתבצע בהתאם להליך דלהלן .00.0

על מנת לקבוע אם המציע עומד  0החברה תבחן את תכולת מעטפה מספר  –שלב א'  .00.0.0

 .לעיל 0./0 בתנאי הסף וצירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 

שהצעתם תעבור  של המציעים 3החברה תבחן את תכולת מעטפה מספר  – שלב ב' .00.0.3

 ותדרג את ההצעות בהתאם לסכום ההצעה  את שלב א' של הבחינה בהצלחה

  .שיחושב לכל הצעה

כאמור, כאשר הן המציעים דרג את הצעות בשלב ב'  רשאית החברה למובהר, כי 

 בסעיףבהתאם לאמור כ"אופציה" המוגדרים כוללות את סעיפי כתב הכמויות 
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של  לפי שיקול דעתה הבלעדי והכל או מבלי לכלול את סעיפים אלה, לעיל 3.5./0 

  . החברה

בכפוף לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לאחר שהחברה תדרג  .00.3

)להלן:  ביותר נו הזול יע שסכום הצעתו היאת ההצעות כאמור לעיל, תבחר החברה את המצ

ובלבד שהחברה השתכנעה שהמציע מסוגל לבצע את כלל העבודות , "(ההצעה הזולה ביותר"

וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב  ,ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז

 .היתרונות

הבלעדי והמוחלט, שלא לקבל את ההצעה הזולה  ה, לפי שיקול דעתתרשאיתהיה החברה  .00.2

או לוותר למכרז חוזר צאת לאו או לקבל הצעה שאינה הזולה ביותר ביותר או כל הצעה שהיא 

, ובכלל בלבד עבודותחלק מה ביצועלעם מציע או להתקשר מקצתן, או  ן, כולביצוע העבודותעל 

ם ו/או לחלקם בבקשה לקבלת זה לבקש הצעות משופרות או לתקן הצעות או לפנות למציעי

הבהרות בכתב ו/או בעל פה וכן היא רשאית אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

והמוחלט, לאפשר למי למציעים ו/או לחלקם להוסיף להצעתם מסמכים שהושמטו או חסרים 

בהצעתם, לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש להפגש עם המציע לצורך הצגת הצעתו. למציעים לא 

  .היה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר להליך זהת

החברה תהיה רשאית, עד לשלב פתיחת המעטפות שיתקבלו, לקבוע אמות מידה נוספות  .00.0

 מידה אלה יכול ויכללו, בין היתר, ומעבר להתייחסות להצעת המחיר לבחירת הזוכים. אמות

לחברה שיקול הדעת המוחלט לקבוע את החלוקה  , גם ניקוד עבור איכות ההצעה והמציע.לעיל

והמשקל בין אמות המידה השונות ובלבד שאלה תיקבענה עד למועד פתיחת המעטפות 

 שיתקבלו. 

החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה. התיקון יעשה  .00.5

 .על התיקון תימסר למציע במהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה וירשם בפרוטוקול. הודעה

 לפנות למציעים ו/או לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב ו/או בעל פההחברה תהיה רשאית  .00.1

וכן היא רשאית אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  בקשר להצעותיהם

לאפשר למציעים ו/או לחלקם להוסיף להצעתם מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם, 

דע נוסף ו/או לדרוש להיפגש עם המציע לצורך הצגת הצעתו. למציעים לא תהיה כל לדרוש מי

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר להליך זה.

האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לקיים הליך תחרותי נוסף )כקבוע  כלליותמבלי לגרוע מ .00.7

ביותר  הזולותין שלוש ההצעות ב(, 0332 –ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 07בתקנה 

שעמדו בתנאי הסף. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית לקיים הליך תחרותי נוסף 

בהתקיים נסיבות בהן, לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, יהיה בקיומו של הליך תחרותי 

מחיר נוסף כאמור כדי להועיל לחברה. בהליך תחרותי נוסף כאמור, רשאית החברה לקבוע 

 .תקרה )מקסימום( לפי שיקול דעתה הבלעדי

או  בכל שלב משלבי המכרז תהיה החברה רשאית להחליט שהיא פוסלת את הצעתו של מציע .00.8

מחמת מידע שהגיע לידיה או שמצוי ברשותה  שאינה מאשרת את זכייתו או מבטלת את זכייתו

בקשר עם אותו מציע ואשר עלול להשפיע על ביצוע העבודות על ידו לשביעות רצונה של 

נסיון לא טוב ו/או חוסר מידע בקשר עם יכולותיו של המציע, )אך לא רק( החברה, לרבות 

, אמינות ומהימנותת שביעות רצון של החברה או של מזמיני עבודה אחרים ביחס למציע, בעיו

מצוקה פיננסית מהותית וכל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית, בין היתר, להתנות את החלטתה לבחור  מכרז זה.

ע, בהצעה כזוכה במכרז במסירת דוחותיו הכספיים המבוקרים והסקורים האחרונים של המצי
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על מנת לוודא את איתנותו הפיננסית ויכולתו לבצע את העבודות, לשביעות רצונה של החברה 

 ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 אישור עריכת ביטוחים0ערבות ביצוע וטיב .32

וכתנאי מוקדם לתחילתן ולביצוע כל תשלום על ידי  טרם תחילת העבודות על ידי המציע .03.0

וימציא את הערבויות, כאמור בהסכם הקבלן. , המציע יבטח את עצמו בביטוחים החברה

לדרישת החברה, בכל עת, יידרש המציע למסור את אישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא 

במידת הצורך החברה תהיה  .אישור עריכת ביטוח כאמור יימסר לחברה חתום על ידי מבטחיו.

 או מי מטעמה רשאית לדרוש מהזוכה למסור אישור עריכת ביטוחים עבור חברת קצא"א ו/

 .ובשינויים המתחייבים

 לאחר לרבות, במכרז שלב בכל, הבלעדי דעתה שיקול לפי לשקול רשאית החברה כי, מובהר .03.3

 הערבויות/או ו הביטוח עריכת אישורי/או ו הביטוחים ונוסח סוג בדבר הערות, הזכייה הודעת

 השוויון בעקרון לפגוע ומבלי הביטוח עריכת אישור לנוסח מהותית שונות יכילו שלא ובלבד

 להשתמע כדי בכך אין אך, במכרז המשתתפים כל כלפי לשנותו החברה החליטה אם אלא

  .לעיל כאמור ערבויות/או ו ביטוחים לערוך החובה על כויתור

 בחירה בזוכהודעת הה .31

פקסימיליה ו/או בדואר בדואר אלקטרוני ו/או כך ב החליטה החברה על זוכה, תודיע לו על .02.0

ימים מיום ההודעה על הזכיה, אלא אם  7יהיה תוך הקבלן . מועד החתימה על הסכם רשום

. מובהר, כי עד למועד דלעיל יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ולהשלים תודיע החברה אחרת

זה הוא מחויב לבצע ולהשלים לפני חתימת הסכם הקבלן. מכרז כל פרט אשר על פי מסמכי 

ייקבעו על ידי החברה בהודעתה, ישתתף במעמד החתימה הזוכה יופיע במקום ובמועד ש

וימציא לחברה, לא יאוחר ממועד זה, אישור על השלמת כל הפעולות דלעיל. כן יידרש הזוכה 

 מהצעתו. %/0להמציא לחברה במעמד החתימה ערבות ביצוע בגובה 

רשאית  , תהיה החברהלעיל 02.0 כאמור בסעיף  במידה והמציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו .02.3

 .הכריז על המציע הבא במדרג ההצעות כזוכה במכרזל

 מירת זכויותש .30

כל שימוש  יהיו רשאים לעשותציעים לא שמורות לחברה והמ המכרזכל הזכויות במסמכי  .00.0

 .הוהגשתהצעה אלא לצורך הכנת  מכרז,במסמכי ה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז, לרבות בכל תנאי מתנאיו,  .00.3

עד למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויישלחו לכל 

להצעתו כשהיא חתומה על ידו ותהווה  המציעים. כל הודעת שינוי כאמור תצורף על ידי המציע

 חלק מהצעתו.

 אין במכרז זה כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת ביחס לעבודות. .00.2

מכל  ביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב וקבלת כל האישורים הדרושים על ידי החברה .00.0

 .הגורמים הרלוונטיים, לרבות הרשות המוסמכת

 הוראות כלליות .31

לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה, לרבות בגין העדר  החברה רשאית .05.0

תקציב עבור ביצוע העבודות, וזאת גם לאחר הגשת ההצעות במכרז בהתאם למחירי ההצעות 

שהוגשו במסגרתו, לערוך שינויים בתנאיו, לשנות את המועדים הנקובים בו או את אופי 

המשתתפים או עם חלקם, לדרוש מידע נוסף  העבודות הנדרש והיקפם, לנהל משא ומתן עם
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והבהרות. החברה שומרת על זכותה לבחור במציע בעל ההצעה הזולה ביותר כ"מציע מועדף" 

ולנהל עמו משא ומתן וקבלת הבהרות באשר למחירי הצעתו, אופן ביצוע העבודות ומועדי 

ברה את עלות הביצוע, לרבות לשם קבלת הנחה נוספת על מחיר הצעתו בהתאם להערכת הח

העבודות ובכלל זה לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הערכת עלות 

החברה. לאחר השלמת הליך זה רשאית החברה לאשר את בחירתו של "המציע על ידי העבודות 

 המועדף", מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לה לפי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

וכן במסמכי תיקון או תשובות לשאלות  וונספחי במכרז זהאמור כי רק ה ה,החברה מבהיר .05.3

כל  את החברה. ויחייבובקשות הבהרה שישלחו, אם ישלחו, בהתאם להליך המפורט לעיל 

 . לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייביםמכל סוג שהוא שנמסרו אחרים מסמך ו/או אמירה 

ז זה ובפרטיו בכל עת, לרבות דחיית החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במכר .05.2

 מועד הגשת ההצעות.

המציע שייבחר על ידי החברה יחתום על הסכם הקבלן. בכל מקרה של סתירה בין הסכם  .05.0

הקבלן ליתר מסמכי המכרז, יגברו הוראות הסכם הקבלן, אלא אם הוראות המכרז מיטיבות 

 עם החברה.

מכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הקשור בהליך ה .05.5

שעילתו במכרז זה, בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, תהא מסורה לבית המשפט 

 בלבד. ל אביבהמוסמך בת

 

 

 ,רב בכבוד   

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 
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 המציע אישור

אנו, החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע ______________________________ 

 , מצהירים בחתימתנו להלן כי:]השלם שם מלא של  המציע[

 לתחנת גישה דרך סלילת עבודות לביצוע קראנו היטב והבנו את כל האמור במסמכי המכרז בעניין המכרז

PRMS א(קצאבאשקלון ) דוראד" INGL/TENDER/2016/10))  על נספחיו ותנאיו )ובכלל זה הסכם

(, ברורים לנו כל הנתונים הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות במכרז ומביצוע הקבלן

 ההתקשרות על פיו, אנו מסכימים להם, הצעתנו הוגשה בהתאם לכך. 

ל בע"מ על כל דרישה ו/או טענה ו/או בהגשת הצעתנו אנו מוותרים כלפי חברת נתיבי הגז הטבעי לישרא

תביעה, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל המבוססת על אי הבנה ו/או אי בהירות ו/או חוסר התאמה 

ככל שיש לנו דרישות ו/או טענות ו/או הבהרות  .ו/או אי ידיעה ו/או שימושה בכל סמכות לפי מסמכי המכרז

מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענו אותן יש לראותנו כמי  כאמור, אנו מתחייבים כי העלנו אותם בטרם

שוויתרו עליהן. כן אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחירת ההצעות כפי שהיא 

 מפורטת במסמכי המכרז. 

מלא שם המציע חותמת תאריך חתימה תפקיד   
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 רשימת מסמכי המכרז - נספח א'

  (0מספר טפה ע)מ

 

מסמך ב' הקבלן הסכם
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 (DCתקליטור ) - נספח ב'

 (0)מעטפה מספר 

 התקליטור כולל, בין היתר, את כל המסמכים הנכללים בחוברת המכרז 

 (.PDFב כמויות )וכת מסמכים טכנייםוכן 

  )התקליטור מצ"ב במטעפה בסוף חוברת המכרז( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחתימתנו להלן, הרינו לאשר כי קיבלנו רשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכו, אנו מאשרים, 

לעיל על כל דפיהם ונספחיהם, תכנם מובן וברור לנו, ואין לנו  א'כי צרובים בו המסמכים המצויינים בנספח 

 .הקבלן כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם

 

 שם הקבלן שם החותם תפקיד תמת וחתימהחו תאריך

 

 

    



 

 תצהיר מטעם המציע על ביצוע עבודות בהתאם לדרישות תנאי הסף - 'גנספח 

ים הח"מ, _________________ בעל/ת ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשאני 

 הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

 מכרז במסגרת מהצעתה כחלק זה תצהיר ליתן מהמטע ומוסמך"( המציע: "להלן. ______________ )פ.ח מ"בע_________________  חברת של תה/מנהלה אני .1

 .( INGL/TENDER/2016/10'מס( )א"קצא) באשקלון דוראד PRMS לתחנת גישה דרך סלילתל פומבי

וניקוז  )כולל( עבודות סלילת דרכי גישה 3/05 – 3/00המציע ביצע בעצמו, ולא באמצעות קבלן משנה, במהלך השנים  הנני מצהיר, כי המציע ביצע וסיים בתקופה .3

 חברת או חברה או משרד :זה קטן סעיף לעניין" ציבורי גוף" או, עבודות עפר לצרכי עבודות בניה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית אורכית , עבור גוף ציבורי.

 על פי הפירוט שלהלן:, חוק מכח שהוקם תאגיד, שלה תאגיד או מקומית רשות, ממשלתית בת

 התחלה שנת

 וסיום העבודה

 

העבודה  היקף העבודה  מהותהפרויקט ו שם

באלפי שקלים 

 )ללא מע"מ(

 המזמין  פרטי

)שם איש קשר 

 וטלפון(

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסף, סמן במקום המתאים:

  סלילת דרך גישה וניקוזהעבודות כללו ;  עבודות עפר לצרכי העבודות כללו

 ; תת קרקעית אורכיתעבודות בניה ו/או תחזוקה של תשתית 

 ___________________________  :שם הגוף הציבורי עבורו בוצעו העבודות 
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 התחלה שנת

 וסיום העבודה

 

העבודה  היקף העבודה  מהותהפרויקט ו שם

באלפי שקלים 

 )ללא מע"מ(

 המזמין  פרטי

)שם איש קשר 

 וטלפון(

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 

 

 

 

 

 במקום המתאים:בנוסף, סמן 

  סלילת דרך גישה וניקוזהעבודות כללו ;  עבודות עפר לצרכי העבודות כללו

 ; עבודות בניה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית אורכית

 ___________________________  :שם הגוף הציבורי עבורו בוצעו העבודות 

  

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 

 

 

 

 המתאים: בנוסף, סמן במקום

  סלילת דרך גישה וניקוזהעבודות כללו ;  עבודות עפר לצרכי העבודות כללו

 ; עבודות בניה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית אורכית

 ___________________________  :שם הגוף הציבורי עבורו בוצעו העבודות 
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 התחלה שנת

 וסיום העבודה

 

העבודה  היקף העבודה  מהותהפרויקט ו שם

באלפי שקלים 

 )ללא מע"מ(

 המזמין  פרטי

)שם איש קשר 

 וטלפון(

 

 

 

 התחלה: _____ 

 ____סיום: __

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסף, סמן במקום המתאים:

  סלילת דרך גישה וניקוזהעבודות כללו ;  עבודות עפר לצרכי העבודות כללו

 ; עבודות בניה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית אורכית

 ___________________________  :שם הגוף הציבורי עבורו בוצעו העבודות 

  

 

 

 

 התחלה: _____ 

 ____סיום: __

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסף, סמן במקום המתאים:

  סלילת דרך גישה וניקוזהעבודות כללו ;  עבודות עפר לצרכי העבודות כללו

 ; עבודות בניה ו/או תחזוקה של תשתית תת קרקעית אורכית

 ___________________________  :שם הגוף הציבורי עבורו בוצעו העבודות 
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 עבודה וכלי ציוד .1

ברשות המציע, באופן קבוע או באמצעות התקשרות שנתית, כל הציוד המכני ההנדסי המתאים לביצוע עבודות עפר ו/או הנדסה אזרחית שלהלן: הנני מצהיר, כי 

 מכבש ויברציוני, מחפרון ומשאית, כמפורט בטבלה להלן: יעה זחלי ו/או אופני )"שופל"(,

 

 באמצעות המציע ברשות ייצור שנת דגם שם ציודכלי העבודה /  שם

 [:המתאים במקום סמן]

 )בעלות( קבוע    "(שופל)" אופן/  זחלי יעה

 (ליסינג/  שכירות) שנתית התקשרות 

 פרט: אחר , 

 ויברציוני מכבש

 

 

   )קבוע )בעלות 

 )התקשרות שנתית )שכירות / ליסינג 

 :אחר, פרט 

 קבוע )בעלות(    מחפרון

 )התקשרות שנתית )שכירות / ליסינג 

 :אחר, פרט 

 קבוע )בעלות(    משאית

 )התקשרות שנתית )שכירות / ליסינג 

 :אחר, פרט 
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    )קבוע )בעלות 

 )התקשרות שנתית )שכירות / ליסינג 

 :אחר, פרט 

    )קבוע )בעלות 

 )התקשרות שנתית )שכירות / ליסינג 

 :אחר, פרט 

    )קבוע )בעלות 

 )התקשרות שנתית )שכירות / ליסינג 

 :אחר, פרט 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .0

______________             _______________ 

 חתימת המצהיר/ה      תאריך                                                                                                   

 

 למכרז 'גאישור לתצהיר נספח 

 

זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר 

לעונשים שמספרה ____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה 

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

    

_________________ 

)חתימה +חותמת(  עו"ד                                                                                  



 

 אישור רו"ח בגין מחזור כספי - 'דנספח 

 (0)מעטפה מספר 

 תאריך:___________

 לכבוד 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 _______________ בע"מ )ח.פ._________( )להלן: "החברה"(הקבלן הנדון:  

 PRMS לתחנת גישה דרך סלילתל פומבי מכרזלכרואי חשבון של החברה ובמסגרת הגשת הצעתה 

מתכבדים לאשר כי לחברה היה  אנו. ( INGL/TENDER/2016/10'מס( )א"קצא) באשקלון דוראד

 – 3/03בשלוש מתוך ארבע מהשנים  שנה)לא כולל מע"מ( לפחות בכל ₪  __________מחזור כספי של 

3/05. 

 המחזור הכספי של החברה בשנים כאמור לעיל הוא כדלקמן:

3/03_______________________ :  

3/02_______________________ :  

3/00_______________________ :  

3/05_______________________ :  

לציין את המחזור הכספי בכל אחת מהשנים שלעיל, גם אם המחזור הכספי באחת יש יובהר, כי 

 מהשנים אינו מחושב לצורך הוכחת המחזור הכספי הנדרש.

 

 בכבוד רב,

 ________________, רו"ח
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 תצהיר - 'הנספח 

 (0)מעטפה מספר 

לאחר מס' ___________ מכתובת _________,  תעודת זהות /תנושא, ____________ "מ,אני הח

 /המצהיר ,כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /השהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי

 בזאת כדלקמן:

משמש בתפקיד ________________ ב___________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך  אני .3

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 3לסעיף  לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו של המציע בהתאם

 דרך סלילתל פומבי מכרזל)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( וזאת במסגרת  0371 –"ו התשל

 .( INGL/TENDER/2016/10'מס( )א"קצא) באשקלון דוראד PRMS לתחנת גישה

עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים  .3

חוק שכר )להלן: " 0387 –ציבוריים, ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א מינימום

 "(. וק עובדים זריםח)להלן: " 0330 –

לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק  .2

 עובדים זרים, הרי שבמועד חתימת תצהירי זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר  .0

 

      _____________         ____________________ 

 ת המצהיר/החתימ      תאריך  

 

 אישור

 במשרדיבפני _ הופיע/ה _______ביום ____________אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי 

_ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ___________' מר/גב _________________________ ברחוב

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר באמצעות ת.ז. מס'_________ )המוכר/ת לי באופן אישי( 

אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .ו בפניוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעיל

 

 

               ___________________ 

 ד"חותמת עוחתימה ו        
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 אישור זכויות חתימה - 'ונספח 

  (0)מעטפה מספר 

 תאריך: __________

 

 לכבוד

  נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

מאשר בזאת, כי ____________________, החתום/ים על  ,הנני, עו"ד ____________________

 סלילתל פומבי מכרזל"( במסגרת המציעההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

מוסמך/ים  ( INGL/TENDER/2016/10'מס( )א"קצא) באשקלון דוראד PRMS לתחנת גישה דרך

 לחייב את המציע בחתימתו/ם.

 

 בכבוד רב,   

 _______________ 
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 אישור בדבר עסק בשליטת אישה - 'זנספח  

 (0)מעטפה מס' 

 

אני, רו"ח ______________________, מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה  .0

, ולא מתקיים בו אף אחד 0333-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 3כהגדרתו בסעיף 

 מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; - אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה (0

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (3

____, הינה גב' _________________________ המחזיקה בשליטה בעסק _________ .3

 ת.ז. ______________________.

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה בזאת כי 

ב' לחוק חובת 3התאגיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 0333-המכרזים, התשנ"ב

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 

     

  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
חתימה וחותמת 

 עו"ד/רו"ח
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 כתב כמויותהצעת מחיר ו - 'חנספח 

 (2)מעטפה מספר 

( א"קצא) באשקלון דוראד PRMS לתחנת גישה דרך סלילתל פומבי מכרז

 .( INGL/TENDER/2016/10'מס)

 

 
 ( את טופס זה יחד עם: 2יש להכניס למעטפה נפרדת )מעטפה מס' 

  , וכן.כתב הכמויות חתום כנדרש ע"י המציע (3)
(2) disk on key הכולל את הצעת המחיר של המציע.  

 

שאנו מציעים לבצע, ובו המחירים המוצעים על ידינו ביחס לכל  disk on key -כתב הכמויות וה .0

 כשהם חתומים על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציע.פריט, מצורפים בזאת 

להלן מהווה סכימה נכונה בהתאם למחירים המוצעים על ידינו ולכמויות  2הצעת המחיר בסעיף  .3

 הכמויות המצורפים לכאן.הנקובות בכתב 

הננו מתחייבים, אם ניבחר כמציע הזוכה במכרז, לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל  .2

תמורת המחירים הנקובים בכתב הכמויות, ובסך הכל )בהינתן  הקבלן מסמכי המכרז והסכם

 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות(: 

 

 )לא כולל מע"מ( _________________ ₪ 

 )לא כולל מע"מ(₪( לים: _______________________________ )במי

 

 

 
 תאריך: ______________

 
 שם המציע: ___________

 
 חתימה: _____________
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 הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן - נספח ט'

 (0)מעטפה מס' 

 לכבוד

 בע"מחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 

 מכרזל"( לעניין הקבלן______ )להלן: "_________________ אני, הח"מ, המוסמך לפעול בשם חברת
 ( INGL/TENDER/2016/10'מס( )א"קצא) באשקלון דוראד PRMS לתחנת גישה דרך סלילתל פומבי

 בסיור הקבלנים שנקבע במכרז."(, מאשר בזאת כי בכוונת הקבלן להשתתף המכרז)להלן: "

 קשר עם הקבלןיצירת 

 שם מלא של איש קשר: 

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: _____________________

 פקס: ____________________ דואר אלקטרוני: _________________________

 

   (לסיור אנשים 2פרטי המשתתפים בסיור הקבלנים במכרז )עד 

 אלקטרוני: _________________________שם מלא: _____________________  דואר 

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: ___________________

 שם מלא: _____________________  דואר אלקטרוני: _________________________

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: ___________________

 _ מספר רכב: _______________________מספר ת.ז.: ___________________

 .באחריות הקבלן קסדה ונעלי בטיחות -** ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים

 

 פרטי הקבלן

 שם הקבלן: _______________________________

 מס' ח.פ. / ע"ר של הקבלן: _____________________

 ___________שם נציג הקבלן: _________________

 תפקיד נציג הקבלן: __________________________

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 כתובת: _______________________  

 דואר אלקטרוני: _______________________

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תאריך:__________________
 

לדואר זה עד למועד שנקבע לתאום עם החברה על מנת להשתתף בסיור הקבלנים במכרז יש לשלוח נספח 
  tender@ingl.co.il-c :אלקטרוני
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