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חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן – "החברה" או "נתג"ז") מתכבדת בזאת לפנות במכרז
פומבי למתן שרותי מעבדה.
 .1רקע כללי אודות החברה
 1.1חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה והיא בעלת
רישיון ,בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב –  ,2002להקים ולתפעל את
מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל .מערכת זו כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ
גבוה (עד  )Bar 80בתוואי קיים ועתידי של כ –  500ק"מ ויותר ,תחנות קבלה לגז ,תחנות
להגפת גז ,וכן תחנות להפחתת לחץ הגז ( – Pressure Regulating Metering Station
" ,)"PRMSהפרושות לאורך כל הארץ .החברה צפויה להרחיב את מערכת ההולכה הקיימת
במאות ק"מ נוספים במהלך השנים הקרובות.
1.2

תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות (תמ"א
 37על נגזרותיה) ,באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה,
לרבות תחנות כוח ,מפעלי תעשייה גדולים וחברות חלוקה לצרכנים קטנים.

1.3

פרטים נוספים אודות החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת
 .www.ingl.co.ilפרטים נוספים אודות תחום הגז הטבעי בישראל ניתן למצוא באתר
האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות ,בכתובת www.ingl.co.il
הבהרה :הרקע המובא לעיל וכן המידע המפורסם באתר החברה ובאתר משרד התשתיות הינו
לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות התחייבות או מצג מצד החברה.

.2

מסמכי המכרז
 2.1מסמך "הוראות כלליות להגשת הצעה" זה (להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז")
2.2

.3

נספחי המכרז כמפורט בתוכן העניינים שלעיל.

מהות ההתקשרות ותנאיה ,תקופת ההתקשרות ואופציה להארכת ההתקשרות
 3.1מהות ההתקשרות נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי הליך זה על
נספחיו ,לרבות ההסכם הסטנדרטי של החברה ושאר הנספחים ככל שצורפו להליך זה,
המהווים חלק בלתי נפרד ממנו .בכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מאי
עיון המציע ,מכל סיבה ,במסמכי ההליך על נספחיו.
3.2

השירותים הנדרשים לחברה הם מתן שירותי מעבדה לבדיקת איכות הגז כמפורט במפרט
שצורף להסכם השירותים בנספח א' להלן וכן לפי כל תנאי מכרז זה.

3.3

ההתקשרות תהיה בתוקף החל מיום חתימת הסכם בין החברה למציע (להלן "ההסכם")
למשך שנתיים ולחברה הזכות להאריך את ההסכם בעוד  4תקופות נוספות של עד שנתיים כל
אחת (להלן" :תקופות ההתקשרות הנוספות") ,ובסה"כ לתקופה של עד  8שנים ,ע"י מתן
הודעה בכתב על כך מאת החברה למציע .על הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות
ההסכם בכפוף לעדכון התמורה כלהלן ובשינויים המחויבים.
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3.4

במקרה של הארכת ההתקשרות כאמור לעיל תעודכן התמורה אחת לשנה בלבד במועד
תחילת כל תקופת התקשרות נוספת (לאחר  24חודשי ההתקשרות הראשונה) כך שהתמורה
שבהצעת המחיר תהיה צמודה ל 100% -מהשינוי שחל במדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה .מדד הבסיס לביצוע
העדכון הראשון יהא המדד הידוע במועד חתימת ההסכם לשנת ההתקשרות הנוספת ואילו
המדד הקובע לצורך החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של שנת ההתקשרות הנוספת.

3.5

אופציה להרחבת השירותים
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית ,בהודעה שתימסר למציע ,להרחיב את
השירותים הניתנים במסגרת ההתקשרות בתחומי העיסוק של הזוכה בהתאם להוראות
ההסכם .אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה להתקשר עם ספק נוסף או אחר בכל עת או
דרך שתמצא לנכון ,ועפ"י הדין .התמורה תשולם לפי תעריף המחירים שיוצעו ע"י המציע
בהליך זה.

 .4בדיקות מוקדמות וסופיות התמורה
 4.1המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת
בקשר להגשת הצעתו לרבות כל נתון עסקי ,כלכלי ומשפטי וכל מידע ו/או מצג הנמסר ,אם נמסר
בכל דרך שהיא ,מטעם החברה .המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו
ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 4.2מובהר בזאת ,כי התשלומים בגין השירותים שבהליך זה כפי שיאושרו על-ידי החברה בעת הגשת
הצעת מחיר ,יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כל השירותים הניתנים על-פי ההסכם .לא
יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה אלא מע"מ בלבד .למעט התמורה שלעיל אין זוכה או מציע
כאמור לעיל זכאי ל כל תשלום ,החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו,
עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ומבלי למעט:
בעבור שכר צוות עובדיו ,שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע ,הוצאות ,טלפון ,עבודה
משרדית ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,אש"ל ,נסיעות ,לינה ,הוצאות
משפטיות ,הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה ,וכל הוצאה אחרת וכלל השירותים
האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים ,החזר הוצאות ,מיסים ,עלויות שונות בהם נשא
המציע וכיוצא בכך .לא יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה אלא מע"מ בלבד.
.5

תנאי סף להשתתפות בהליך
השתתפות בהליך מותנית בתנאים הבאים:

 5.1המציע הינו חברה הרשומה במרשם רשם החברות בישראל או עוסק מורשה בישראל.
 5.2למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
 5.3למציע הסמכה או ,שהתחייב כי בתוך  60ימים מיום זכייתו במכרז תהיה בידו הסמכה ,מטעם
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ( )ISRACאו מטעם רשות הסמכה זרה החברה ב ILAC -או
ב , IAF -בתחום כימיה וביולוגיה .הסמכתו של המציע כוללת הסמכה לביצוע בדיקות כימיות
בטכנולוגיית כרומטוגרפיה ,באחד מהתחומים הבאים לפחות:
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 5.3.1אוויר;
 5.3.2קרקע ,אגרגטים ומים;
 5.3.3מזון ומשקאות;
 5.3.4מוצרים חקלאיים;
 5.4למציע היתר רעלים תקף כמשמעו בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג –  ,1993בקשר עם ביצוע
הבדיקות הנדרשות לפי מכרז זה או שהמשתתף צרף התחייבות להשיג היתר כאמור ,במקרה של
זכייה.
 5.5למציע ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע אנליזות לגזים בטכנולוגיית כרומטוגרפיה בין השנים
.2010-2016
 5.6המציע הגיש התחייבות לעמידה בתקני  ISOושימוש בציוד בנוסח נספח ד' 1להלן;
 5.7המציע צרף אישור עקרוני של מעבדה מוסמכת זרה בנוסח נספח ד' 2להלן המאשר את נכונות
המעבדה הזרה להתקשר עמו בהסכם תמיכה ויעוץ בהתאם לדרישות ההסכם.
 5.8למציע מחזור הכנסות בהיקף של לפחות  2,500,000ש"ח (לא כולל מע"מ) בממוצע ,בשלוש מתוך
ארבע השנים .2015 - 2012
.6

לוח זמנים להליך
לוח הזמנים להליך הינו כדלקמן:
א רכישת מסמכי המכרז

החל מיום ב'  14/3/2016בין השעות  ,16:00 – 09:00וזאת בכפוף
לתיאום מראש בטלפון.03-6270453 :

ב

מועד אחרון לבקשת הבהרות

לא יאוחר מיום ג'  29/3/2016בשעה .14:00

ג

מועד אחרון להגשת הצעות

החל מיום ג' 12/4/2016בין השעות  17:00 - 09:00ולא יאוחר מיום
ד'  13/4/2016בשעה ( 17:00בערבי וימי חג ,חול המועד ,שישי
ושבת לא תתאפשר הגשת הצעות).

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,עובר לכל מועד ,לדחות כל מועד מן המועדים האמורים
לעיל והודעה על-כך תימסר למציעים על-פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי המכרז.
.7

הבהרות ותיקונים לבקשה
להבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד לח"מ עד למועד הנקוב בסעיף 6ב' לעיל לכתובת דואר אלקטרוני
c-tender@ingl.co.il

החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להשיב להבהרות.
החברה תתחשב רק בהבהרות שהשיבה להן בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך וההסכם.
המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות ואת קבלת התיקונים להליך לכתובת
הדואר האלקטרוני שלעיל.
תשובות ותיקונים אלה יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם ובין אם לאו.
החברה רשאית לשנות את תנאי הליך זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל מציע.
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.8

עיון ורכישת מסמכי המכרז ודמי השתתפות במכרז

 8.1השתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז בסך של ( ₪ 500כולל מע"מ) שלא יוחזרו בשום
מקרה ,אשר ישולמו במשרדי החברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות כאמור בסעיף 6ג'
לעיל.
 8.2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ,במגדל עתידים (מגדל  ,)8קרית עתידים ,תל אביב,
קומה  ,32באגף הכספים של החברה ,אצל גב' מינה ארד (בכפוף לתיאום מראש בטלפון03- :
 )6270453בימים א' עד ה' בין השעות .16:00 – 09:00
 8.3תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז ישולם במשרדי החברה בכתובת דלעיל בהמחאה לפקודת
החברה או בהעברה בנקאית לחשבון החברה שפרטיו הינם כדלקמן:
בנק לאומי לישראל בע"מ
סניף מס' 901
חשבון מס' 200800/46
IBAN: IL050109010000020080046
 8.4אישור על תשלום באמצעות העברה בנקאית בצירוף פרטי המציע או קבלה שנמסרה מאת החברה
יש לשלוח לדואר האלקטרוניc-tender@ingl.co.il :
על הפנייה יש לציין "עבור מכרז למתן שירותי מעבדה ."INGL/TENDER/2016/01
 8.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ניתן לעיין בעותק מלא של מסמכי המכרז ללא צורך בתשלום ,במשרדי
החברה בכתובת לעיל בתיאום מראש ,החל מהמועד שבסעיף 6א' לעיל ,או באתר האינטרנט של
החברה בכתובת .www.ingl.co.il
 8.6לבירורים בקשר לעיון
c-tender@ingl.co.il
.9

במסמכי

המכרז

ניתן

לפנות

לחברה

בדואר

אלקטרוני:

איסור תאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים

 9.1אין להגיש במכרז זה הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים
וכיוצ"ב.
 9.2מציעים הקשורים באופן כלשהו ,כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו ,חברת אם וחברת בת ,או
תאגידים הקשורים באופן אחר  -יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף במכרז זה.
 9.3מציע לא יגיש הצעה להליך הזמנה זה אם הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו
והתחייבויותיו לחברה במסגרת ההליך או עלול להיות מצוי במצב כאמור .מציע אשר שוקל את
השתתפותו בהליך הזמנה זה בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות
ההבהר ה בעניין זה בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים .החברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,אך אינה מחויבת בכך.
 9.4מציע ,בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם ,לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר ,בעל זיקה למציע
האחר ו/או מי מטעמם ולא יימצאו בחשש לניגוד עניינים אסור על פי הדין עם החברה ויביא בכתב
לידיעתה כל אפשרות לחשש כאמור .לעניין זה ,תיאום הצעה ,לרבות אלה:
324511

עמוד  6מתוך 31

הסכמים ,הסדרים ו/או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור למכרז זה ,בין
היתר ,בעניין מחירי השירותים המוצעים ,תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר ,מסירת מידע
בכל עניין הקשור למכרז ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים ,בעלי זיקה אליהם או
מי מטעמם.
 9.5בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז,1977-
המציע ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת לצורך הגשת הצעתם וביצוע ההסכם שיחתם
עם הזוכה:
9.5.1

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או
כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל
של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם
אחר ,בקשר למכרז זה ו/או ההסכם;

9.5.2

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד
החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר :על מנת לקבל מידע חסוי  /סודי הקשור
למכרז זה ו/או להסכם ו/או הנובע מהם; במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או
לא תחרותית.

9.5.3

המציע אחראי להביא תוכן סעיף זה לידיעת לכל המעורב מטעמו במכרז זה ובהסכם
שיחתם בעקבותיו.

 9.6מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו
למי ממנהלי ו/או עובדי החברה ,ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע
חקי רה בעניין .הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המציע ,ותיחתם על ידי
הבעלים  /מנכ"ל  /מורשי החתימה של המציע.
 9.7לעניין סעיף זה" ,בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 9.8החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של מציע בהליך הזמנה זה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל
מועד ,לרבות לאחר התקשרות בהסכם ,במידה ותהא סבורה כי קיים חשש לניגוד עניינים ,בין
שהיה קיים במהלך ההליך ובין שנוצר לאחריו ,והמציע מוותר על כל טענה כלפי החברה בקשר עם
האמור.
 .10הוראות ותנאים מחייבים
לצורך השתתפותו בהליך והגשת הצעה ,יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה ,הכללים
והתנאים המחייבים ,הנוגעים לנושא הליך זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל חוקי
העבודה הרלבנטיים ,הוראות ההסכמים קיבוציים כלליים וכן כל הסכם קיבוצי התקף בענף
המתאים הרלבנטי למתן השירותים ,וכפי שיוארכו או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו
לפי הם .עם הגשת הצעתו מתחייב מציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל הטבות סוציאליות
ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.
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 .11הוצאות השתתפות בהליך
עצם ההשתתפות בהליך כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות בהליך ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה להליך זה וכל ההליכים לפיו ,הגשת ההצעה
ועדכונה ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות ,יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע,
ללא קשר לתוצאות ההליך כאמור ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל
פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול ההליך ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא,
לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי ההליך ו/או במקרה של פסילת
מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם מכל סיבה שהיא ,לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או
לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול ,בתיקון או בפסילה או באי בחירתם
כאמור.
 .12תוקף ההצעה
 12.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף עד ליום  .30/09/2016החברה תהא רשאית להורות על
הארכת תוקף ההצעות עד למועדים אשר תודיע עליהם החברה ,לשיקול דעתה הבלעדי.
 12.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או במקום שהדבר הותר
במפורש על-פי תנאי ההליך.
 12.3מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה בסעיף 6ג'
לעיל ,ביום האחרון להגשת הצעות (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה); לאחר ביטול כאמור ,לא
יוכל מציע לחזור בו מהביטול.
 .13הנחיות להגשת ההצעה
 13.1מציע יגיש את הצעתו בשתי ( )2מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה (א) ו( -ב) ותישאנה את שם
ההליך להלן" :הצעה למתן שרותי מעבדה":
 13.1.1מעטפה (א) תתייחס לעמידה בתנאי הסף וכן תתייחס לדרישות הנוספות ותכלול את כל
המסמכים שבסעיף  14.21 - 14.1להלן.
 13.1.2מעטפה (ב) תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת הצעת המחיר החתום
(נספח ז') של המציע בהתאם להנחיות בסעיפים  16 - 15להלן.
 13.1.3ההצעה (תוכן מעטפה א') תוגש ב 3 -עותקים (מקור בצירוף  2העתקים).
 13.1.4הצעת המחיר (תוכן מעטפה ב') יכול שתוגש במקור אחד ,ללא העתקים נוספים.
 13.2מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי ההליך ומסמכיו .נכללה בהצעה או
באילו מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי ההליך ומסמכיו ,לחברה
הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת
העומדת לחברה לפי ההליך והדין.
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 13.3הנכם מתבקשים להגיש את הצעותיכם בכתב הכוללות את כל המסמכים הנדרשים עד למועד
הנקוב בסעיף 6ג' לעיל בתיבת המכרזים ,בחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,קריית
עתידים ,מגדל עתידים ,קומה  ,32אגף התפעול ,אשת הקשר של החברה לעניין זה בלבד – גב'
מינה ארד.
 .14המסמכים שיש לצרף למעטפה א'
 14.1הסכם השירותים הכולל את מפרט השירותים ,חתום בר"ת ובחותמת המציע (נספח א').
 14.2תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד
(נספח ב').
 14.3אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור של המציע.
 14.4תעודת התאגדות במקרה שהמציע הוא חברה ,או אישור רישום כעוסק מורשה לפי סעיף 5.1
לעיל.
 14.5אישור זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה (נספח ג').
 14.6אישור בנוסח נספח ד' 1על הסמכה או התחייבות כי בתוך  60ימים מיום זכייתו במכרז תהיה
בידו הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ( )ISRACאו מטעם רשות הסמכה זרה
החברה ב ILAC -או ב ,IAF -בתחום כימיה וביולוגיה .הסמכתו של המציע כוללת הסמכה
לביצוע בדיקות כימיות בטכנולוגיית כרומטוגרפיה ,באחד מהתחומים הבאים לפחות:
14.6.1

אוויר;

14.6.2

קרקע ,אגרגטים ומים;

14.6.3

מזון ומשקאות;

14.6.4

מוצרים חקלאיים;

 14.7היתר רעלים תקף כמשמעו בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג –  ,1993בקשר עם ביצוע
הבדיקות הנדרשות לפי מכרז זה.
 14.8טופס הוכחת ניסיון של  3שנים לפחות בביצוע אנליזות לגזים בטכנולוגיית כרומטוגרפיה בנוסח
נספח ד' 1להלן.
 14.9התחייבות ל ISO -ורכישת ציוד בנוסח נספח ד' 1להלן.
 14.10מכרז זה ,חתום בר"ת בכל דף ובחתימה מלאה וחותמת המציע על האישור בעמ'  16להלן.
 14.11דו"חות כספיים מבוקרים של המציע או אישור רו"ח על פי הנוסח המצורף כנספח ה' להלן
המציגים מחזור הכנסות בהיקף ובתקופה כנדרש בסעיף  5.8לעיל.
 14.12תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה ,אם רלבנטי ,בנוסח המצורף כנספח ו' להלן.
 14.13רשימת מכשור וציוד רלבנטי של המציע למתן השירותים.
 14.14תרשים מערך ארגוני של המציע.
 14.15קו"ח ותעודות הסמכה של הצוות המקצועי המבצע את השירותים עבור החברה.
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 14.16מתודולוגית מתן השירותים ע"י המציע לחברה ותרשים תהליך העבודה (החל מביצוע הדגימה
ועד למסירת תוצרי השירותים לחברה ,לרבות בקרה איכות של המציע).
 14.17טופס דוגמא להצגת תוצרי השירותים לחברה.
 14.18תקליטור עליו סרוק ,על ידי המציע ,כל החומר המודפס שבמעטפה א' של הצעת המציע (אין
לסרוק את הצעת המחיר על התקליטור האמור).
 14.19כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך ההליך ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.
 14.20פרטי התקשרות עם נציג המציע ,טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.
 14.21כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי ההליך.
 .15המסמך שיש לצרף למעטפה ב'
טופס הצעת מחיר (בהתאם לפורמט המופיע בנספח ז') חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע.
 .16הגשת ההצעה הכספית
 16.1כל מציע יגיש את הצעתו הכספית על-גבי הטופס המצ"ב כנספח ז' בשקלים חדשים.
 16.2סכום כסף או ערכו של שירות שעל המציע לנקוב בו ,יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת
ההצעה ויירשם בספרות ובמילים .ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף ולא יתבצע עדכון מחירי
הצעתו של מציע ,אלא אם וככל שנקבעו עפ"י הוראות ההסכם בלבד.
 16.3אין להותיר סעיפים ללא מילוי .אם יותיר המציע סעיף ללא מילוי או שירשום מחיר בסך אפס ,₪
יר או את ביצוע אותו סעיף כנכלל במחיר של שאר הסעיפים ,ובכל 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 הצעה שתכלול סעיפים שלא מולאו או שמולאו במחיר בסך
אפס  ,₪אם לדעתה ההצעה אינה סבירה או שיש בה משום קנונייה נגד החברה או שהיא מונעת
מהחברה את האפשרות להשוות מחירים.
 16.4למען הסר ספק מובהר כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים וגלובאליים עבור ביצוע כל
השירותים ,ועל כן כוללים ,בין היתר ומבלי למעט ,את כל האמור בסעיף  4.2לעיל.
 16.5המציע יציין בכתב הכמויות את מחירי היחידה בכל סעיף וסעיף ,יחשב את הסך של כל סעיף
ואת הסיכום הכללי של ההצעה .המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא מס ערך מוסף.
 16.6למען הסר ספק ,יובהר כי כל תכליתם של היקפי העבודה האמורים בנספח ז' לעיל הוא ליצור
בסיס שוויוני להערכת ההצעות .אין בהערכת היקפי העבודה כאמור כדי לחייב את החברה מפני
שהדבר כפוף למשתנים רבים ,חלקם אינם ידועים לחברה במועד זה.
 16.7החברה תשלם לזוכה תמורה בעבור שירותיו את הסכום הנקוב בהצעת המחיר כפי שאושרה ע"י
החברה בהתחשב בהיקף השירותים שניתנו בפועל .התשלום יתבצע כנגד אישור החברה על
פירוט השירותים אשר ניתנו ,ובהתאם למחירים המפורטים בנספח ז'.
 16.8יובהר כי החברה שומרת על זכותה להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה מבלי לשנות את
התעריף המוצע על-ידי הזוכה ושאושר על-ידי החברה.
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 16.9החברה מעריכה שבמהלך תקופת ההסכם למתן השירותים תבקש מהזוכה לבצע לפחות את
הבדיקות לפי כתב הכמויות המצורף ,תמורתן תשלם לנותן השירותים את תמורה בהתאם
לטופס הצעת המחיר המאושרת שהגיש במסגרת המכרז .במקרה בו בתום תקופת ההסכם
(לאחר מימוש האופציות או במקרה שהחברה בחרה שלא לממש את האופציות) לא שולמה
לזוכה התמורה הכוללת בגין השירותים בשווי של ביצוע מלא של כתב הכמויות כפול שניים
("התמורה הכוללת") ,לחברה תהא שמורה האפשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור מבין
החלופות שלהלן( :א) להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת עד למועד בו יבוצעו בדיקות
נוספות עד לתשלום התמורה הכוללת ,או( ,ב) לשלם לנותן השירותים  70%מהתמורה אשר נותר
לחברה לשלם על לתמורה הכוללת .האמור בסעיף זה יחול רק במקרה שבו המציע נדרש לרכוש
בתחילת ההתקשרות ,מכשור למעבדתו שלא היה ברשותו במועד הגשת ההצעה ,לצורך מתן
השירותים לפי מכרז זה.
 .17דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או חלקם השלמות והבהרות לאמור
בהצעה ,בכתב ו/או בעל-פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים ,וככל
שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.
 .18אמות המידה לבדיקת ההצעות
 18.1אמות המידה לקביעת ההצעה הטובה ביותר ביחס לשירותים יהיו כדקלמן:
בחינת האיכות – עובר  /לא עובר;
בחינת הצעת המחיר – ;100%
 18.2בחינת איכות ההצעה
מעבר בחינת איכות ההערכות לביצוע השירותים במסמכי ההליך ובמסמכי ההסכם כפי שהוצגו
על ידי המציע במעטפה א' ,תיקבע על ידי החברה בהתאם לקריטריונים שלהלן:
 18.2.1ניסיון המציע בהתאם לדרישות סעיף  5.5לעיל;
 18.2.2יכולות רלבנטיות של המציע בהתאם לקריטריונים בסעיפים  14.1714.11 14.13לעיל;
 18.2.3התרשמות מביקור באתר המציע (לרבות מבחינת איכות הציוד ,ניסיון והסמכות הצוות,
תהליכי העבודה ,בקרת איכות המציע לרבות סדר וניקיון);
 18.3החברה תבחן את ההצעות בהתאם להליך הכולל את השלבים הבאים:
 18.3.1מעבר תנאי הסף  -החברה תבחן את תכולת מעטפה א' על מנת לקבוע אם המציע עומד
בתנאי הסף וכן אם צרף את המסמכים הדרושים כמפורט לעיל.
 18.3.2בחינת איכות  -מציע שעמד בתנאי הסף ובתנאים הנוספים הנדרשים ,תבקר החברה
באתרו לצורך התרשמות .החברה תבחן את איכות הצעת המציע בהתבסס על ניסיונו ועל
התרשמותה מהביקור באתרו כאמור בסעיף  18.2לעיל ותקבע האם עבר או לא עבר את
בחינת האיכות.
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 18.3.3הצעת המחיר  -מציע שעמד בתנאי סעיף  18.3.1לעיל ועבר את בחינת האיכות בהצלחה,
תפתח החברה את מעטפה ב' של הצעתו ,מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי ההליך.
 18.3.4למרות האמור לעיל ,בבחינת הצעת המציע רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ובכל שלב של ההליך להביא בחשבון אינפורמציה המתייחסת למציע ,בין שמקורה במציע
או בין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,להשפיע על השתתפות המציע בהליך או יכולתו לבצע את השירותים
בכל דרך ,לרבות בקשר עם כל אחד מאלה( :א) הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום
בפתיחת הליך משפטי; (ב) שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו
ממועד הגשת ההצעה; (ג) נסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות ו/או
התקשרויות קודמות עם המציע; (ד) בעיות אמינות ומהימנות( ,ה) מצוקה פיננסית
מהותית ד) כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה רשאית ,בין היתר ,להתנות את החלטתה לבחור
בהצעה כזוכה במכרז במסירת דוחותיו הכספיים המבוקרים והסקורים האחרונים של
המציע ,על מנת לוודא את איתנותו הפיננסית ויכולתו לבצע את העבודות ,לשביעות
רצונה של החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,ולשם כך ימסור מציע ,כל מידע הנדרש
לחברה ,לדרישתה בכל עת.
 .19החלטה על זוכה
 19.1החברה תבחר בזוכה בהתאם לאמור להלן:
 19.1.1החברה תיקבע מהי ההצעה הטובה ביותר למתן השירותים ,שתהא ההצעה הזולה ביותר
(להלן" :ההצעה הטובה ביותר").
 19.1.2בכפוף לאמור בסעיף  18.3.4לעיל המציע שהגיש את ההצעה הטובה ביותר לשירותים,
תקבע החברה כי הוא הזוכה בהליך ובלבד שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ליתן את
כלל השירותים ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי ההליך וכי הצעתו תקנה
לחברה את מירב היתרונות .לצורך זה ,רשאית החברה לדרוש ממציע ליתן כל חומר,
לספק כל מסמך ,לאפשר עריכת ביקור באתר המציע וכיו"ב.
 19.2על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי הליך
זה ,מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על כל אחד ו/או יותר מאלה:
 19.2.1שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר (וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו) גם
אם עמד בכל התנאים האמורים לעיל או לבחור במציע אחד ו/או יותר לביצוע
ההתקשרות נשוא הליך זה או שלא לבחור בזוכה כלל; להתנות את ההתקשרות עם
הזוכה בהפחתה נוספת של מחיר הצעת המחיר ולנהל עמו משא ומתן ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה.
 19.2.2לקבוע כי שאר או חלק מההתקשרות לפי הליך זה תבוצע על ידי מציע אחר שהצעתו היא
ההצעה השניה הטובה ביותר לפי סעיף  18.1לעיל לאחר ההצעה הטובה ביותר ,וכך
הלאה.
 19.2.3לבצע הליך משא ומתן לפי תקנה (7א)( )7לתקנות חובת המכרזים.
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 19.2.4לבצע כל דבר לפי הליך זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 19.2.5אין באמור בסעיף  19.2זה כדי לגרוע מזכויות החברה לפי ההליך ו/או הדין.
 19.3החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור בהצעה מלאה שהוגשה לגבי כל הדרישות
המנויות לעיל וכל סעיפי הצעת המחיר על פני הצעה חלקית שהוגשה לגבי חלק מהדרישות
וסעיפי הצעת המחיר ,אף אם ההצעה החלקית היא ההצעה הטובה ביותר ביחס לאותן דרישות
ואותם סעיפים שבהצעה המלאה וכן באופן דומה ,לבחור בהצעה הכוללת הצעת מחיר חלקית
ודרישות חלקיות על פני הצעה מלאה ,אם ההצעה החלקית היא הטובה ביותר ביחס לאותן
דרישות ואותם סעיפים שבהצעה המלאה .מציע בהגשת הצעתו מוותר מראש על כל טענה
ודרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 19.4הזוכה שייבחר יידרש לחתום עם החברה על חוזה התקשרות בהתאם לנוסח ההסכם שצורף
למסמכי המכרז .יובהר כי אין בבחירת הזוכה כדי ליצור מחויבות כלשהי של החברה כלפיו אלא
אם נחתם הסכם עמו .מובהר כי סירוב לחתום על הסכם ההתקשרות ישמש עילה לחברה לבחור
בזוכה אחר.
 19.5מובהר כי כל התחייבויות המציע כאמור בתנאי הסף למכרז יהוו תנאי להתקשרות במידה
ויוכרז כמציע הזוכה במכרז.
 .20פסילת הצעה  /מציע
 20.1הצעה ו/או מציע שאינם מקיימים את תנאי הסף או הצעה שהחברה מצאה לגביה כי היא חסרה,
מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של מסמכי ההליך ,תיפסל.
 20.2החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה כי המציע פעל שלא בתום לב בהקשר להליך ,לרבות בשל
תאום הצעות וניגוד עניינים.
 20.3על אף האמור בסעיף  20.1לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את
הפגם או הפסול שבו ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין
המציעים.
 20.4נתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבונאיות ,רשאית החברה לתקנן והודעה תמסר למציע.
 20.5בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית החברה להתיר תיקון והשלמת פרטים ומידע בהצעות ,וכן
תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.
 20.6להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם
בהצעה ,וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות
המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
 20.7החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה
מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה.
 .21ביטוח
מבלי לגרו ע מחובת המציע לערוך את הביטוחים המקובלים בסוג השירותים נשוא הליך זה,
בטרם תחילת מתן השירותים ע"י המציע ,המציע יבטח את עצמו בביטוחים המתאימים ,כפי
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שיפורטו בהסכם ,וידאג לקבלת נספח אישור הביטוח המצורף להם ,לרבות :ביטוח שחזור
מסמכים ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,בטוח רכוש בהעברה ,ביטוח
חבות מעבידים.
 .22מסירת הודעות והודעה על זכיה
 22.1מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו ,מתחייב להמציא כל מסמך
הנדרש לפי מסמכי ההליך ו/או הדין ,במועד שתודיע לו החברה ,ולא יאוחר מ 7 -ימים מיום
הודעת החברה ,ובכלל זה ,אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי הדין רישיונות הנדרשים
בדין הצריכים לעניין נושא ההתקשרות.
 22.2החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד
מנציגי המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימליה ,בדואר רשום ,או בכל דרך אחרת עליה תחליט
הוועדה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה; משלוח הודעה באמצעות
פקסימליה ייעשה למספר הפקסימליה שנמסר בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו
נתקבלה יום לאחר משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת
המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה כעבור ( 3שלושה) ימי עסקים .מסרה החברה
הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא
לידיעתם.
 22.3הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת ההצעה ,באמצעות
דואר רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה.
 .23שונות
 23.1במקרה של גישה לאיזו ממערכות החברה ,יחויבו עובדי המציע הרלבנטיים לעמוד בדרישות
הביטחון של החברה והמתקן ,אלא אם נקבע במפורש אחרת ע"י מנהל ביטחון החברה.
 23.2הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת ההליך ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק
בלתי נפרד מהצעתו ומההליך ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 23.3כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי ההליך ו/או עד
למועד הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק
האמור במסמכי ההליך ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן
רשמי ובכתב יחייב את החברה.
 23.4מבלי לגרוע מהוראות הליך זה ,החברה רשאית ,אם תראה לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי מכל
סיבה ובכל מועד( :א) לשנות את ההליך ו/או לבטלו ,ו/או (ב) להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או
מתוקנות ,כולן או חלקן ,ו/או (ג) לא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שלעיל ,ו/או (ג) לנהל
משא ומתן עם מציע אחד ו/או יותר שהצעתו/יהם יראו לה מתאימות ו/או בין מציעים שיראו לה
מתאימים ,במספר ,בתנאים ובכמות שתראה לנכון ,ו/או (ד) במידה ולא נמצאה לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה הצעה מתאימה ו/או במידה וביטלה את ההליך ,לנהל מו"מ ו/או להתקשר
עם גורם שלא הגיש הצעה.
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 23.5החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת מציע ו/או לבטל
זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה ,שלא מילאו אחר תנאי מתנאי ההליך לרבות לאחר חתימת
ההסכם או מסירת ההזמנה לרכש  /שירותים ,ובמקרה כזה רשאית החברה ,מבלי לגרוע מכל
זכות הנתונה לה לפי ההליך למסור את ההזמנה למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר
מבין ההצעות שנותרו.
 23.6כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות בהליך ו/או מסמכים שיסופקו ,אם יסופקו,
למציעים כהשלמה ,הם רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו להחזירם
לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו .מציע אינו
רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,לבד מהגשת
הצעה.
 23.7החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל (להוציא פרטי עלויות שירותי המציע) ,ללא תמורה,
לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או מסמך דרישות ולצורך
הרכבת רשימת ספקים פוטנציאליים ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי
דין .במידה ומידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של
המציע ,יצוין הדבר במפורש בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין.
 23.8למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע
התקשרות כלשהי בקשר לנשוא ההליך ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה
למציע כלשהו בהליך זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או
הצעתו עומדים בתנאי ההליך ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת
ההצעה.
 23.9כל האמור בבקשה להצעות זו נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר להליך זה .מבלי
לגרוע מהאמור בהליך זה ,ביצוע התקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא ההליך
ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה והדין.
 23.10ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהליך ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של
ההליך או של תנאי אחר מתנאיו.
 23.11בכל מחלוקת בקשר להליך זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט
הבלעדית.
בכבוד רב,

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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אישור המציע
המציע
בשם
זו
הצעה
את
להגיש
ומוסמכים
מטה
החתומים
אנו,
______________________________ [השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן כי:
קראנו היטב והבנו את כל האמור במסמכי המכרז בעניין המכרז
למכרז פומבי למתן שרותי מעבדה ) )INGL/TENDER/2016/01על נספחיו ותנאיו (ובכלל זה הסכם
ההתקשרות) ,ברורים לנו כל הנתונים הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות במכרז
ומביצוע ההתקשרות על פיו ,אנו מסכימים להם ,הצעתנו הוגשה בהתאם לכך.
בהגשת הצעתנו אנו מוותרים כלפי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ על כל דרישה ו/או טענה ו/או
תביעה ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל המבוססת על אי הבנה ו/או אי בהירות ו/או חוסר התאמה
ו/או אי ידיעה ו/או שימושה בכל סמכות לפי מסמכי המכרז .ככל שיש לנו דרישות ו/או טענות ו/או
הבהרות כאמור ,אנו מתחייבים כי העלנו אותם בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענו אותן יש
לראותנו כמי שוויתרו עליהן .כן אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחירת
ההצעות כפי שהיא מפורטת במסמכי המכרז.

שם מלא

324511

תפקיד

חתימה
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תאריך

חותמת המציע

נספח א'  -הסכם ומפרט השירותים
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נספח ב'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ,__________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ______________ מכתובת
____________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן:
"המציע") ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה
מכרז פומבי למתן שרותי מעבדה (מס'  )INGL/TENDER/2016/01שנערכת על ידי חברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה").
 .2ע ד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים
ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר מינימום") ו/או לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק
עובדים זרים").
 .3לחילופין ,אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק
עובדים זרים  -במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה" ,בעל זיקה" כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעלי השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע;
(ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ,חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע.
"שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר
בני האדם.
"מועד ההתקשרות" –
(א) לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים – המועד
האחרון להגשת הצעות במכרז או בהליך כאמור;
(ב) לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן (א) לעיל – המועד שבו הוגשה לחברה
הצעת המציע ולפיה נערכת התקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד
ההתקשרות בעסקה.
 .5הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
תאריך
324511

____________________
חתימת המצהיר/ה
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אישור
אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את
נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ג'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע

__________________ ,
עו"ד/רו"ח
הח"מ,
אני
________________ מאשר/ת ,כדלקמן:

מס'

רישיון

__________

שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________
ומר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ___________________________
בשם _________________________________________________ [השלם שם המציע] (להלן:
"המציע") על ההליך ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף להצעתו
במסגרת ההליך נחתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם למסמכי
ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע .כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על
מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

_____________
תאריך

324511

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח
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נספח ד' - 1טופס הוכחת עמידה בתנאי סף לעניין נסיון מציע
לצורך

השתתפות

המציע

במכרז

פומבי

למכרז

פומבי

למתן

שרותי

מעבדה

) ,)INGL/TENDER/2016/01הרינו הח"מ מאשרים בשם ___________________________
[הכנס שם מלא של המציע] (להלן" :המציע") כי עד למועד הגשת הצעת המציע להליך זה:
א[ .יש לסמן את האפשרות המתאימה]
[ ] למציע ישנה הסמכה בתחום כימיה וביולוגיה מטעם
[ ] הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ( )ISRACו/או
[ ] מטעם רשות הסמכה זרה החברה ב ILAC -ו/או
[ ] מטעם IAF
הסמכתו של המציע כוללת הסמכה לביצוע בדיקות כימיות בטכנולוגיית כרומטוגרפיה ,באחד
מהתחומים הבאים לפחות:
[ ] אוויר;
[ ] קרקע ,אגרגטים ומים;
[ ] מזון ומשקאות;
[ ] מוצרים חקלאיים;
או
[ ] המציע מתחייב כי בתוך  60ימים מיום זכייתו במכרז תהיה בידו הסמכה מטעם הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות ( )ISRACאו מטעם רשות הסמכה זרה החברה ב ILAC -או ב-
 , IAFבתחום כימיה וביולוגיה .הסמכתו של המציע תכלול הסמכה לביצוע בדיקות כימיות
בטכנולוגיית כרומטוגרפיה ,באחד מהתחומים הבאים לפחות:
אוויר;
קרקע ,אגרגטים ומים;
מזון ומשקאות;
מוצרים חקלאיים;
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:1 המציע מתחייב לעמידה בתקנים המפורטים להלן.ב
Applicable International standard:
ISO 17015: 2000, ISO 6974-3, ISO 19739: 2004 or ASTM D6228-10, , ISO 17025, ASTM D 5454,
ASTM D1142, ASTM D 4888-06, ISO 11541 and ISO 18453 ASTM D 1142 and ISO 6570-3.
Equipment :
1. Double ended flow through sample cylinders ≥ 250 ml fitted with self-sealing “quick
connect” type connectors and controlling needle valves, with a pressure rating of 100 bar(g).
Sample cylinders should be clean and filled with pure nitrogen (99.999 mole %) during
transportation to INGL premises.
2. Double ended flow through sample cylinders ≥ 250 ml fitted with self-sealing “quick
connect” type connectors and controlling needle valves, with a pressure rating of 100 bar (g).
Sample cylinders and sampling system must be PTFE lined or chemically treated to minimize
the reactivity of the cylinder internal walls with H2S. Sample cylinders should be clean and
filled with pure nitrogen (99.999 mole %) during transportation to INGL premises. DOT 1800
rated sample cylinders from manufacturers will be considered acceptable, these are widely
available from many manufacturers including Hoke, Whitey and Jiskoot.
3. Gas Chromatograph capable of analyzing according to ISO 6974-3 including the amounts of
Oxygen, Helium, Hexanes, Heptanes, Octanes, Benzene and Toluene
4. Gas Chromatograph capable of analyzing according to ISO 19739: 2004 or ASTM D6228-104.
5. For WDP and HCDP: A suitable analyzer or suitable material that can be used in the field.
Clear written description of the method used in the field, including requirements to the critical
parameters of the method.

: יש לסמן את האפשרות המתאימה.ג
 לרשות המציע אפשרות לשימוש בכל הציוד הנדרש לצורך ביצוע השירותים/ [ ] ברשות המציע
.בהתאם למפרט השירותים
 תהיה לו אפשרות/  ימים ממועד זכייתו במכרז יהיה ברשותו60 [ ] המציע מתחייב כי בתוך
 לרבות ע"י ביצוע מקצת השירותים,השימוש בכל הציוד הנדרש בהתאם למפרט השירותים
. בכפוף לבחינה ואישור מראש של החברה,בקבלנות משנה

. במהלך תקופת השירותים, מעת לעת, עמידה בתקנים משמעותה עמידה במהדורה המעודכנת של התקנים האמורים1
324511
31  מתוך22 עמוד

ד .למציע ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע אנליזות לגזים בטכנולוגיית כרומטוגרפיה בין השנים
 ,2010-2016כמפורט בטבלה שלהלן:
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סוג העבודה

מועד תחילה

סוג האנליזות שנערכו

שם מזמין העבודות

וסיום מתן

העבודות

השירותים

(שם מלא וטלפון)

1

2

3

4

5

324511

פרטי קשר של נציג מזמין
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סוג העבודה

מועד תחילה

סוג האנליזות שנערכו

שם מזמין העבודות

וסיום מתן

העבודות

השירותים

(שם מלא וטלפון)

6

7

8

9
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פרטי קשר של נציג מזמין
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המציע יצרף כל אישור ,המלצה ומידע רלוונטי בדבר מתן שירותיו ושביעות רצונו של המזמין משירותי המציע.
מובהר כי כל התחייבויות המציע כאמור בתנאי הסף למכרז יהוו תנאי להתקשרות במידה ויוכרז כמציע הזוכה במכרז.

אישור המציע
חתימת המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלאות שלעיל וישמשו כהוכחה לעמידתו בתנאי הסף הרלבנטי.
שם מלא

324511

תפקיד

חתימה

תאריך

חותמת המציע
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 – אישור עקרוני של מעבדה מוסמכת זרה2'נספח ד
Form of Support Laboratory Undertaking

Letterhead of Support Laboratory

To: [Insert Full name of Israeli Laboratory]
[Insert Full Address of Israeli Laboratory]
(The "Contractor")

Re: Laboratory Services Agreement pertaining to Laboratory Services Tender
Issued by Israel Natural Gas Lines Ltd. (INGL)
(INGL/TENDER/2016/01)
Dear Contractor,
We, the undersigned Laboratory ("The Support Laboratory"), are familiar with the
Laboratory Services required under the Specifications of the abovementioned
Tender.
Our Laboratory is an internationally accredited laboratory having accreditation from
a member of ILAC or IAF or an equivalent agency, which is: [Insert Full Name of
Accreditation Body & its State of Origin].
We hereby undertake and affirm, in the event, the INGL awards you the Tender,
that we are able and shall be the Support Laboratory (as such term is defined in
the Contract) and shall provide you with the Services described in the
Specifications included in the Tender, which are to be set forth to the Support
Agreement which shall be signed between us, for the abovementioned purpose
("The Support Agreement").
The Support Agreement shall include, inter-alia, providing of all the following:
(A) Training and back-up call support to the Contractor with respect to the
Services according to the abovementioned Specifications required by the
Contractor to meet its obligations under the Contract;
(B) Quality Assurance supervision including on-site quality assurance inspections
by the Support Laboratory to the Contractor's methods of performance of the
tests and such other quality assurance inspections to the Contractor as are
standard in the industry in which the tests performed.
(C) The Support Laboratory will issue a written affirmation for the benefit of the
Israel Natural Gas Lines Ltd. ("INGL") in a form and substance acceptable to
INGL in its sole discretion, from time to time to INGL's request, regarding the
requisite qualification, experience and know-how of the Contractor, which
enables him to provide the Services according to the Specifications.
31  מתוך27 עמוד
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INGL may rely upon this affirmation in evaluating the Tender offers.
The Support Agreement shall be presented to INGL.
Sincerely.
__________________________
[Insert Full Name & Address of Foreign Support Laboratory]

31  מתוך28 עמוד

324511

נספח ה'  -אישור רו"ח בגין מחזור כספי

תאריך___________:
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

הנדון :הקבלן _______________ בע"מ (ח.פ( )_______________.להלן" :החברה")
 .1.1כרואי חשבון של החברה ובמסגרת הגשת הצעתה למכרז פומבי למתן שרותי מעבדה
) ,)INGL/TENDER/2016/01אנו מתכבדים לאשר ,כי לחברה היה מחזור כספי של לפחות
( ₪ 2,500,000לא כולל מע"מ) בממוצע ,בשלוש מתוך ארבע השנים .2015 - 2012
 .1.2המחזור הכספי של החברה בשנים כאמור לעיל הוא כדלקמן:
_______________________ :2012
_______________________ :2013
_______________________ :2014
_______________________ :2015


יובהר ,כי יש לציין את המחזור הכספי בכל אחת מהשנים שלעיל ,גם אם המחזור הכספי
באחת מהשנים אינו מחושב לצורך הוכחת ממוצע המחזור הכספי הנדרש.

בכבוד רב,
________________ ,רו"ח
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נספח ו'  -תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

.1

אני ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי התאגיד  /העסק הינו בשליטת
אישה כהגדרתו בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-

.2

גב'

המחזיקה

בשליטה

בתאגיד

/

עסק

______________________

הינה

____________________ ,ת.ז.______________________ .

תאריך

שם עו"ד/רו"ח

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

תצהיר בעלת השליטה

אני ,_____________________________ ,ת.ז ,_____________________ .מצהירה בזאת כי
התאגיד  /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב.1992-

שם מלא
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חותמת

נספח ז' – טופס הצעת מחיר
[יוגש במעטפה ב' בלבד!]
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