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חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן – "החברה" או "נתג"ז") מבקשת בזאת הצעות למתן שרותי סיור
ואבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי כמפורט להלן (להלן" :המכרז")
פרק א' :כללי
 .1הגדרות
במכרז זה ,תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
כל אזור גיאוגרפי מתוך תוואי מערכת הולכת הגז הטבעי כמפורט בנספח א'
אזור "אבטחה" /
(רשימת מתקני החברה ואזורי האבטחה  -כללי) ומפת תוואי צינור הולכת הגז
"אתר"
 הטבעי  -כללי) המצורפים להסכם ,בשטחו יינתנו השירותים ע"י הקבלן לחברהבכל אתר ואתר כפי שתקבע החברה ,מעת לעת.
"בעל זיקה"

בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –
.1968 -

"הגופים המנחים
מקצועית"

משטרת ישראל ,שירות הביטחון הכללי (שב"כ) משרד הביטחון/צה"ל ,מטה
הסייבר הלאומי או כל גוף מוסמך אחר כפי שיהיה מעת לעת .וכן כל רגולטור ו/או
 מפקח כדין מטעם מדינת ישראל על מערכת ההולכה לגז טבעי ועל החברה ו/אוגורם אחר מטעם החברה.

"ההסכם"

 ההסכם על כל נספחיו שייחתם עם הזוכה בנספח א' למכרז.מציע בבקשה לקבלת הצעות זאת (המכרז) שהחברה הודיעה לו כי הוא הזוכה על-
 -פי תנאי אותו הליך.

"החברה" או
"נתג"ז"

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או וועדת המכרזים של החברה בהרכבה כפי
 -שהוא מעת לעת ,לרבות צוות מטעמה שמונה לשם בדיקת ההצעות.

"המכרז"

"מכרז עם בחינה דו שלבית" זה ונספחיו לבחירת קבלן למתן שירותי סיור
 -ואבטחה בקשר עם מערכת הולכת הגז הטבעי ,הכל כמפורט במסמך זה להלן.

"הממונה"

נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם שלו הסמכויות המסוימות כמפורט בהסכם -
 מנהל הביטחון של החברה או סגנו ,נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיעהחברה לקבלן בכתב ,ונציג החברה לענייני בטיחות בעבודה  -ממונה הבטיחות של
החברה.
כל עבודות ושירותי האבטחה כנדרש לפי תנאי המכרז וההסכם על כל נספחיו
שיבצע הקבלן לפי ההסכם ולפי כל דין ,לרבות אספקת כל שירות וכל הדברים
 הנלווים והמקובלים האחרים לצורך השלמת השירותים כך שימלאו אחר המטרהשנקבעה להם לפי ההסכם וכל דין לשביעות רצונה המלא של החברה ומבלי שתוטל
על החברה כל חובה לעשות כן במקום הקבלן.
הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על-פי המכרז
 ונספחיו כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין ,בצירוף מסמך זה וכל הבהרה אותיקון לו.

"הזוכה"

"השירותים"

"הצעה"

"הצעת המחיר"

טפסי הגשת הצעת מחיר שיגיש המציע בנוסח בנספחים יב' ו-יג' ו – יד' להלן
 בהתאם למכרז ,לכל אחד מאזורי האבטחה ,לרבות לפי ההסכם .החברה רשאיתלפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את טופס הצעת המחיר בהתאם לצרכיה.

"מערכת ההולכה"

המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל ,כהגדרתה בסעיף  2לחוק משק הגז
 הטבעי ,התשס"ב –  ,2002על כל מקטעיה ,מתקניה ,אביזריה ,המחוברים והנלוויםלה ,לרבות צינור הגז הטבעי ,באזורי האבטחה.
 -מי שהגיש הצעה על מנת להשתתף במכרז כמפורט במכרז זה על נספחיו.

"מציע"

 .2רקע על חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
 2.1חברת 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 Reduction & Metering System – "PRMSהפרושות לאורך כל הארץ.
 2.2החברה צפויה להרחיב את מערכת ההולכה הקיימת במהלך השנים הקרובות.
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 2.3הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי ,הן מבחינה כלכלית,
הן מבחינת איכות הסביבה ,והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק .בשל דחיפותו,
מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי ממשלת ישראל ועל פי התחייבויות החברה
ללקוחותיה.
 2.4תוואי 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.
 2.5מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת www.ingl.co.il
הבהרה :הרקע המובא לעיל ובאתר החברה באינטרנט הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי
להוות מצג או התחייבות מצד החברה.
 .3מסמכי המכרז
 3.1מסמך "הוראות כלליות להגשת הצעה" זה (להלן – "המכרז")
 3.2נספחי המכרז כמפורט בתוכן העניינים שלעיל.
 .4מהות ההתקשרות ,תנאיה ולוחות זמנים לביצוע
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

מהות השירותים הנדרשים לחברה ולוחות הזמנים הם כמפורט בנספחים הטכניים המצורפים להסכם
(המצורף כנספח א' למכרז).
מהות ההתקשרות נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי מסמך זה על נספחיו,
לרבות ההסכם הסטנדרטי של החברה ושאר הנספחים ככל שצורפו במהלך המכרז ,המהווים חלק
בלתי נפרד ממכרז זה.
מובאת להלן תמצית כללית ולא ממצה מעיקרי השירותים .הדרישות וההפניות שלהלן אינן ממצות
והקבלן יהיה מחויב באספקת כל השירותים ,כ"א והציוד בהתאם להסכם על כל נספחיו .הוראות
ההסכם ונספחיו יגברו בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בינם לבין האמור בסעיף  4להלן.
השירותים ,בהתאם לאופיים ,יבוצעו לאורך כל התוואי הקיים של מערכת ההולכה ,וכן ,בתוואים
העתידיים (בין שבהליכי תכנון ובין אם לאו) של מערכת ההולכה ברחבי הארץ ו/או בחלוקה לאזורים
של מערכת ההולכה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,השירותים העיקריים שעל המציע לבצעם במסגרת מכרז זה מחולקים
כלהלן:
שרותי סיור ואבטחה חמושה רגליים ו/או ממונעים ברכבי שטח בעלי הנעה  4X4בעלי עבירות גבוהה
בתנאי שטח קשים ,ביצוע סיור אבטחה אחת ל 24-שעות במתקני ההגפה של החברה ו 2-סיורים ב24-
שעות במתקני ה PRMS-של החברה ,סיור בשעות היום וסיור בשעות לפנות הערב/הערב/הלילה
בהתאם להנחיות הממונה.
 4.5.1מוכנות ל"קריאות פתע" באמצעות הרכבים וצוותי האבטחה הנמצאים באזורי האבטחה
ובנוסף בנקודת המתנה שתיקבע ע"י החברה בתאום עם הקבלן.
 4.5.2דיווחים שוטפים למוקד הביטחון של החברה אודות שירותי האבטחה ומהלך ביצועם וטיפול
באירועים חריגים ומצבי חירום בהתאם להנחיות הממונה.
 4.5.3גיוס ,הכשרה ,אימון ושמירה על כשירות מבצעית של מבצעי השירות.
 4.5.4אספקת מאבטחים זמניים ,קבועים וסיירי קווים.
 4.5.5הקבלן שיועסק בביצוע השירותים יתחייב להיענות לקריאה ולהגיע למקום הנדרש בזמני
התגובה שבהסכם ועפ"י הנחיות הממונה.

 4.5.6הקבלן יידרש להגיש דוח יומי על הפעילויות שביצע באותו יום על מועדיהן וכן דוח חודשי
המסכם את הפעילויות שבוצעו ע"י הקבלן באותו החודש ,לאישור הממונה בחברה (מנהל
הביטחון) וכמפורט בהסכם.
 4.6המועדים המשוערים להתחלת ביצוע השירותים כאמור להלן וצו להתחלתם:
 4.6.1תוואי מערכת ההולכה (צפון ,מרכז ,דרום) – 31.03.2017
 4.6.2מובהר ,כי מועד מתן תחילת השירותים ,הוא בגדר הערכה בלבד ,וכי תיתכן דחייה במועד
תחילת מתן השירותים ,כולם או חלקם.
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 4.7לעניין זה ,ראה הוראות ההסכם בקשר למתן צו תחילת עבודות ,ולפיו ,בין היתר ,דחיית המועדים
כאמור לא תהווה הפרת הסכם מצד החברה ולא תקים לזוכה טענה ו/או זכות כלשהי בקשר עם המכרז
ו/או ההסכם ,ולא תזכה אותו בכל פיצוי ו/או סעד אחר כלשהו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,בזכות לבטל את ההסכם למעט כמפורט בהסכם.
 4.8חובות אמון אישי
מובהר כי שירותי הסיור והאבטחה ,מבחינת החברה הנם שירותים הדורשים חובות אמון אישי מוגברות
מטעם הקבלן והמועסקים מטעמו בקשר לכך .למען הסר ספק ,המציע וכ"א המועסק מטעמו בביצוע
השירותים מחויבים בדיווח מלא של הנתונים והעובדות לממונה מטעם נתג"ז בקשר עם ביצוע השירותים
(מבלי לגרוע מחובתם לבצע את תפקידם כנדרש לפי ההסכם ונספחיו) .אי עמידה בדרישות אלה מהווה הפרה
יסודית של ההסכם מצד המציע.
 4.9מועדי ושעות מתן השירותים
כ"א המועסק במתן השירותים יעבוד ,באופן יום יומי שוטף וקבוע במשרה חודשית מלאה ,עפ"י תשלום
גלובאלי לחודש.
השירותים יבוצעו במשך  24שעות 7 ,ימים בשבוע 365 ,ימים בשנה (כולל ימי ו' ,שבתות ,ערבי חג ,חגים,
יום כיפור וימי שבתון) ,ולפי דרישות החברה מעת לעת ,כאשר שעות עבודת כ"א מטעם הקבלן ומשך
משמרותיהם יהיה לפי הוראות כל דין ובכל מקרה כמפורט להלן:
 4.9.1משך משמרת לא יעלה על  8שעות.
 4.9.2לא יבצע מועסק מטעם הקבלן משמרת ,אלא אם כן היה במנוחה לפחות  8שעות לפני תחילת
ביצועה.
 4.9.3לא יבצע מועסק מטעם הקבלן יותר מ 4-משמרות לילה רצופות (לעניין זה "משמרת לילה"
משמע ,משמרת ששתי שעות ממנה ,לפחות ,הן בתחום השעות שבין השעה  22.00בלילה לשעה
 6.00בבוקר  ,אך בכל מקרה בהתאם ובכפוף לכל דין ,לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה ,כפי
שיתעדכן מעת לעת).
 4.9.4בכל מקרה שבו ,כמקרה מיוחד ויוצא דופן ,אם וככל שתאושר הארכת משמרת עד ל 12 -שעות,
יהיה זכאי המועסק מטעם הקבלן לתשלום בגין שעות נוספות על פי הדין ועל חשבון הקבלן.
 4.10מובהר ,כי החברה (להבדיל מהמציע) לא תשלם תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" ,בין
ש"שעות נוספות" אלה מבוצעות בשבת או חג ,ועל המציע לתמחר זאת במסגרת הצעתו ובסד"כ כ"א
לצורך ביצוע השירותים וסידור משמרות העבודה ,לרבות במקרה של הצורך להארכת משמרות כאמור
לעיל .עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות שלעיל תבוצע רק באישור מראש של הממונה בחברה.
 4.11לעניין זה ראה גם סעיף  7.6להסכם.
 4.12כמות כ"א ,רכבים והציוד הנדרשים לשירותים
 4.12.1בהגשת הצעתו המציע מתחייב לספק את כל כ"א ,הציוד והמכשור ,בהיקף הנדרש לביצוע
השירותים במסגרת לוחות הזמנים הנדרשים בהתאם להסכם.
 4.12.2כמות כ"א והרכבים המשוערת לביצוע השירותים בתוואי מערכת ההולכה ,לפי צרכי החברה
נכון למועד זה ,היא כמפורט בנספח ג' להסכם (דרישות השירות) וטפסי הצעת המחיר.
 4.12.3רכבי  4x4שלעיל להלן יהיו בעלי "הגנות גחון" כמפורט בנספח ו' להסכם (ציוד ואמצעים
לביצוע השירותים).
 4.12.4רשימת וכמות הציוד הנדרש לביצוע השירותים הוא כמפורט בנספח ו' להסכם (ציוד ואמצעים
לביצוע השירותים).
 4.12.5על המציע להביא בחשבון כי יתכנו שירותים נפרדים הדורשים ביצוע שירותים כאמור במספר
אתרים בו זמנית – כמפורט בנספח ג' להסכם.
 4.12.6עם זאת ,כמות כ"א ,רכבים וציוד אלה יכולים לגדול או להצטמצם לפי צרכי החברה ומערכת
ההולכה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה במהלך תקופת ההסכם .לעניין זה ולתמחור
שינויים ראה בסעיף  4.16להלן.
 4.12.7הזוכה בשירותים אלה מתחייב בהגשת הצעתו לספק לחברה ,לפי דרישתה ולוחות הזמנים
הנדרשים לה כ"א ,רכבים וציוד נוספים בעלי כשירות כמפורט במכרז ובהסכם ושיאושרו ע"י
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי .החברה תמסור לזוכה הודעה סבירה מראש כמפורט
בהסכם ,בקשר עם הגדלה או צמצום כ"א ,רכבים והציוד הנ"ל.
 4.13תשלום בגין רכב ,נסיעות וטיפולים
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 4.13.1כל תשלום הקשור בנסיעות ואחזקת רכב כלולים במחיר שיוצע ע"י המציע ולא תשולם בגינן
תמורה נוספת .לא תשולם כל תמורה נוספת ע"י החברה בגין האמור ובכלל זה אל ומאתר
ביצוע השירותים ולכל אתר אחר לצורך ביצוע השירותים לרבות ממקום המגורים לאתרי
ביצוע השירותים ולרבות ומבלי למעט עלויות בגין העמדת רכבים לצורך השירותים על מיגונם
לרבות רכבים חלופיים ,הוצאות דלק וטיפולים לרכב ,ביטוחים ,אגרות והשתתפויות עצמיות
וכיו"ב.
 4.13.2לפרטים נוספים לגבי אופן תשלום והגשת מחיר ההצעה ראה בסעיף  19להלן.
 4.13.3לפי הערכת החברה ומבלי שתהיה בכך התחייבות ,במהלך השירותים יידרש כל אחד מצוותי
האבטחה לנסוע בהיקף הנדרש לצורך ביצוע שירותי הסיור בכל אחד מתוואי מערכת ההולכה
ולצורך סיור ככל שנדרש כמפורט בנספח א' ובנספח ב' להסכם .
 4.14אחריות לבטיחות
 4.14.1מציע שייבחר לביצוע השירותים ,ישא באחריות לעובדיו ויידרש להישמע להוראות הבטיחות,
אם וככל שינתנו ע"י החברה ו/או גורמים אחרים בשטחיהם מבוצעים השירותים (לדוגמא:
בעלי קרקע  /מפעלי ם וכיו"ב שבשטחם עוברת מערכת ההולכה ו/או מצויים מתקני גז) ,לרבות
קבלנים מטעמם וישתף עמם פעולה .למען הסר ספק ,פירוט מלוא הדרישות בנושא הבטיחות
הן כמפורט בהסכם על נספחיו.
 4.14.2בשל סמיכות השירותים למערכת הולכת גז פעילה יחולו מגבלות בקשר עם שימוש בציוד ,כלים
ומכשור בעל יכולת הצתה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והמציע יידרש לשתף פעולה
עם הנחיות אגף התפעול ומחלקת הביטחון של החברה וכל מחלקה אחרת של החברה ונציגיה
אם יינתנו וככל שינתנו ,מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת כאמור בהסכם.
 4.14.3מציע שייבחר יידרש להכין תוכנית לניהול בטיחות ,בתאום עם הממונה.
 4.15אישור ביטחון
 4.15.1עובדיו של המציע הזוכה אשר יועסקו מטעמו בשירותים לפי מכרז זה ,יחויבו לעבור בדיקה
ביטחונית כנהוג בחברה ובין היתר ,לחתום על הצהרת סודיות .התנאים המלאים מפורטים
בסעיף  5להסכם ובנספחי ההסכם.
 4.15.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול
חלק בשירותים והמציע מתחייב להחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות
הביטחון ,ללא תוספת תמורה.
 4.15.3מובהר ,כי כל הוצאות בדיקות ומתן אישורי הביטחון חלים על הקבלן והחברה לא תשתתף
בעלויות אלה מכל סיבה שהיא.
 4.16אופציות לצמצום היקף השירותים או הרחבתם לרבות לעניין תוואי נוסף של מערכת ההולכה
 4.16.1במסגרת ההסכם שיחתם עם זוכה לפי מכרז זה ,החברה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי
ולפי צרכיה ,לממש בכל עת במהלך תקופת ההסכם ומעת לעת את כל אחת מהאופציות הבאות
בכל עת במהלך מתן השירותים:
 4.16.1.1להרחיב או לצמצם את מסגרת השירותים ,בכל כמות ,בתאום מראש עם המציע
לעניין תחומי השירותים שבכל אחד מאזורי האבטחה שלעיל.
 4.16.1.2לעניין זה ראו זכות החברה להרחיב את השירותים לתוואים ו/או מקטעים
עתידיים הקשורים לתוואי מערכת ההולכה בנספחים א' ו -ב' להסכם בהתאם
לתנאים שנקבעו בו לרבות בסעיף  13להסכם.
 4.16.1.3לשנות את אופי ,כמות ,זמינות ותדירות השירותים לפי המכרז ,מעת לעת ,אף אם
הם שונים מאלה שעמדו לנגד עיני המציעים בשלב הכנת ההצעה למכרז ,כמפורט
בסעיף  13להסכם.
4.16.1.4
4.16.1.5
4.16.1.6

לעניין תנאי ביצוע שינוי כאמור לעיל ,קביעת ערכו ,ואופן השפעתו על תשלום
התמורה ,ראה בסעיף  13להסכם.
מבלי לגרוע באמור לעיל ,לחברה הזכות לממש את האופציה להרחבת השירותים
לתוואים ו/או למקטעים אחרים של מערכת ההולכה ,אף אם לא צוינו במפורש
במכרז זה ,בהתאם לתנאים ולתמורה שבסעיף  14להסכם.
מובהר ,כי על הקבלן לוודא בטרם הגשת הצעתו כי הבין את כל ההוראות בהסכם
העוסקות בתשלום התמורה ובביצוע שינויים בשירותים ותמחירים .בהגשת ההצעה
מוותרים המציעים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ויהיו מנועים לטעון
כלפי החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור בסעיף קטן זה.
עמוד  6מתוך 63

 4.17תקופת ההתקשרות ואופציות להארכתה
 4.17.1ההסכם שיחתם עם הזוכה יהיה בתוקף למשך  24חודשים לאחר מועד מתן צו לתחילת
השירותים ע"י החברה או מועד אחר שנקבה החברה בצו זה ,לפי המאוחר מביניהם.
 4.17.1.1למרות התאריכים המשוערים לתחילת השירותים כאמור בסעיף  4.6לעיל ,לחברה
הזכות להוציא צו לתחילת השירותים ,כולם או חלקם ,בתוך  8חודשים מלאים
ממועד חתימת ההסכם ע"י הצדדים ,ובחלוף תקופה זו אם לא מסרה החברה צו
לתחילת השירותים ,יהיה המציע רשאי המציע לבטל את ההסכם בכפוף להוראות
סעיף  16להסכם.
 4.17.1.2לחברה נתונה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ,מעת לעת ,לתקופות קצובות
שכל אחת מהן לא תעלה על  24חודשים ,בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה
הבלעדי ,ועד לתום  6שנים ממועד מתן צו תחילת השירותים כאמור לעיל .הארכת
תקופת ההסכם תעשה במתן הודעה לקבלן עד  30יום לפני תום תקופת ההתקשרות
או ההתקשרות הנוספת ,לפי העניין.
 4.18ערבות ביצוע
 4.18.1לאחר חתימת ההסכם ולהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של המציע הזוכה במכרז על-פי
ההסכם וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי החברה ,ימציא המציע לחברה ,בתוך  7ימים
מיום חתימת ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר משבוע לפני תחילת השירותים ,כתנאי להחזרת
ערבות ההצעה במכרז ,ערבות אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן,
בנוסח שנקבע בנספח להסכם ,בגובה של  10%מערך התמורה בגין  24חודשי התקשרות,
בהתאם לכתב הכמויות (להלן" :ערבות הביצוע") ,בהתאם להוראות סעיף  27להסכם ולמשך
התקופה הנקובה בו.
 4.18.2כל ההוצאות בקשר להוצאת ערבות הביצוע ,הרחבתה והארכתה חלות על המציע.
 4.19אישור עריכת ביטוחים
בטרם תחילת השירותים ע"י המציע ,המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם ונספח אישור
הביטוח המצורף להם .לדרישת החברה ,בכל עת ,יידרש הספק למסור את אישור עריכת הביטוח לחברה
כשהוא חתום ע"י מבטחיו .אין באמור כדי לגרוע מהאמור בסעיף  28להלן.
 4.20ביצוע שירותים בשטחים המוגדרים כ"שטחי אש"
חלק ממערכת ההולכה (קיימת ועתידית) עוברת בשטחי אש ,שטחים ביטחוניים ושטחי
4.20.1
אימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון (להלן" :שטחי אש") לכן חלק
מהשירותים יבוצעו בתוכם תוך מתן הגבלות קבועות ו/או זמניות ,כפי שיקבעו מעת לעת
ע"י משרד הביטחון.
על מנת לאפשר שירותים כאמור התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד ,כלפי
4.20.2
משרד הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי האש ומטילים על
החברה ועל הקבלנים מטעמה הגבלות שונות ,אחריות ,ביטוח ,חובת שיפוי ושמירה על
סודיות כלפי משרד הביטחון (להלן" :ההסדרים").
בשל האמור ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות שבסעיף  26ונספח יד' להסכם
4.20.3
בדייקנות וכן כל הוראה נוספת אם וככל שיידרש לכך ע"י החברה כנובע מדרישה של משרד
הביטחון על מנת לאפשר שירותים בשטחי האש .כל הוראות נספח יד' הנ"ל יתווספו
להוראות ההסכם בעניין פינוי השטח ,אחריות ,ביטוח ,שיפוי ושמירת מידע ,לפי העניין,
יקראו יחד עמן ולמען הסר ספק יוסיפו על ההסכם בעניינים אלה בלבד.
 4.21הגופים המנחים מקצועית
מובא לידיעת המציעים כי מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל והחברה מפוקחים ע"י גורמים שונים מטעם
מדינת ישראל ו/או החברה ,כגון משטרת ישראל ,שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ,רשות הגז ו/או כל גוף
מוסמך אחר כפי שיהיה מעת לעת .מציע המגיש הצעתו במכרז מתחייב לפעול בקשר עם השירותים לפי
ההסכם בהתאם להנחיות הגורמים שלעיל ו/או הרגולטורים כדין כפי שימסרו ע"י החברה ,אם וככל שינתנו
ולשתף פעולה עמם ו/או עם כל גורם אחר מטעם החברה באופן מלא בהתאם להנחיות החברה.
 4.22חובת מציע להגיש הצעה לשירותים בכל אחד מתוואי מערכת ההולכה בסעיף  4.6לעיל
מגיש הצעה חייב כי הצעתו תתייחס לכל השירותים בסעיף  4.6בתוואי מערכת ההולכה .לחברה שיקול
הדעת הבלעדי שלא לבחון ו/או שלא לבחור בהצעת מציע שאינה מתייחסת לכל השירותים כאמור הצעתו.
בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ויהיו מנועים לטעון כלפי
החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור בסעיף קטן זה.
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 .5חשיבות המכרז והשירותים לפיו
 5.1מבלי לגרוע באמור לעיל ,מובא לידיעת המציעים החשיבות הלאומית בשירותים הנדרשים לחברה לפי
מכרז זה לאור חיוניות השמירה על ביטחון ובטיחות מערכת ההולכה לגז טבעי ,הצורך לעמוד
בהתחייבויות החברה כלפי ספקי וצרכני הגז הטבעי והנזקים בין היתר ,הכספיים ,לחברה ,לספקי הגז
הטבעי ולצרכניה ולכלל המשק בישראל בשל אי אספקת גז טבעי ,בין היתר ,בשל אי ביצוע השירותים
הנדרשים למערכת ההולכה לגז טבעי לפי ההסכם המצ"ב ובלוחות הזמנים שנקבעו להן.
 5.2לכן בהגשת הצעתם המציעים מתחייבים שבכל מקרה לא ינקטו ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל פעולה
שיש בה לעכב ו/או לדחות ו/או לעצור את מכרז זה וביצוע השירותים על פיו מבלי לגרוע מסעדים
אחרים שבדין.
" .6מפגש קבלנים" והודעה מוקדמת של משתתף במכרז על כוונתו להגיש הצעה למכרז
 6.1מציע המעוניין להשתתף במכרז הנדון ולהגיש הצעה ,מתבקש (מבלי שיהיה בכך התחייבות מצידו
להגיש הצעה) ,למסור על כך הודעה לחברה כאמור בנספח טו' להלן ,עם קבלת מסמכי המכרז ועוד
קודם למועדים הנקובים בסעיף (9ב) להלן ,לכתובת הדוא"לc-tender@ingl.co.il :
 6.2החברה תערוך "מפגש קבלנים" למעוניינים להשתתף במכרז .ההשתתפות במפגש אינה חובה על מנת
להגיש הצעה למכרז אך ההשתתפות בו מומלצת.
6.3
6.4
6.5
6.6

המועד והמקום המשוערים למפגש זה הוא כמפורט בסעיף (10ב) להלן.
על מנת להשתתף במפגש הקבלנים על המשתתף למסור על כך הודעה בנוסח המצ"ב בנספח טו' למכרז
זה ,עד ליום  27.11.2016בשעה  .12:00הודעה זו תשלח לנמען מטעם החברה לכתובת הדוא"ל שפרטיו
בסעיף  11.1להלן.
על הקבלן לוודא את קבלת הדוא"ל כאמור בטלפון שבפרטיו בסעיף  11.2להלן.
כל הוראות מכרז זה ,לרבות חובת הסודיות לפי ההסכם המצ"ב ,יחולו המציעים במפגש הקבלנים
וההצעות שתוגשנה בעקבותיו.

 .7תנאים להשתתפות במכרז – תנאי סף
השתתפות במכרז מותנית בכל התנאים הבאים:
 7.1המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל ,ובעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ;1976
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

7.7
7.8

למציע רישיון תקף למתן שירותי שמירה בהתאם לחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה ,התשל"ב-
.1972
למציע אישור "מפעל ראוי" המאפשר חימוש הסיירים והמאבטחים בכל אזורי האבטחה עפ"י הנחיות
המשרד לביטחון פנים.
למציע רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו –
.1996
המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-לא הורשע ביותר
משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית
בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב ,2011-ב 3-השנים האחרונות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו,1976-
עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של חוקי העבודה המפורטים ברשימת החוקים המפורטים
בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב ,2011-בשלוש השנים האחרונות
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה
אחת ,אם ניתן אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה כי ההפרות בוצעו כלפי
עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו השכר.
המציע התחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראת
תכ"ם" ,עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה" ,מס' .7.12.9
החל מ 1.1.2013 -ועד למועד הגשת ההצעה ,למציע היו ו/או ישנן לפחות  4התקשרויות שונות למתן
שרותי אבטחה ,שכל אחת מהן לתקופה של  12חודשים לפחות ,שבוצעו  /מבוצעות על ידו ,וכל אחת
מהן כללה או כוללת את כל הפעולות הבאות:
אבטחת מתקני הלקוח באבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע 365 ,ימים בשנה;
7.8.1
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ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה בישראל ,המאבטחים לפחות  2אתרים נפרדים
7.8.2
ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד מהאחר .לפחות אחד מסיורים אלה בתנאי נסיעת
שטח (תוואי לא סלול).
לעניין ניסיון המציע בסעיף קטן  7.8זה:
7.8.3
 7.8.3.1התקשרות תיספר כהתקשרות עצמאית ונפרדת ,גם אם היא התקשרות המשך או
הרחבת התקשרות לרבות ע"י מימוש אופציה ,לתקופה של  12חודשים נוספים
לפחות.
 7.8.3.2המציע רשאי להסתמך על ניסיון עבר של חברה בשליטתו (עפ"י הגדרת המונח
שליטה בחוק ני"ע) בכפוף להגשת מסמכים המוכיחים כי החברה הנשלטת העבירה
למציע את כל יכולותיה המקצועיות ,לרבות כ"א מנוסה ,לצורך מתן השירותים.
 7.9המציע העסיק ו/או מעסיק במישרין (ולא באמצעות קבלן משנה) בישראל לצורך מתן שירותי אבטחה
לפחות  300מאבטחים (חמושים ו/או לא חמושים) בו זמנית ,באחת ו/או יותר מהשנים 2016 – 2013
(כולל).
 7.10המציע בעל מחזור מכירות שנתי במתן שרותי אבטחה שלא פחת מסך כספי של  30מיליון  ₪בכל אחת
מן השנים ( 2015 – 2013כולל).
 7.11המציע צירף תצהיר שלו ושל בעלי השליטה בו כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א,1981-
בנספח המצורף למכרז ,בדבר קיום חובותיהם בעניין זכויות עובדיהם על פי חוקי העבודה המפורטים
בנספח זה ,כשהוא חתום כדין .לתצהיר זה יצורף אישור של מינהל ההסדר והאכיפה במשרד הכלכלה
והתעשייה בדבר ההרשעות והקנסות או היעדרם.
 7.12מובהר כי הספק המפעיל את שירותי מוקד הביטחון של החברה במועד הגשת ההצעות לא יורשה
להשתתף במכרז ,זאת בשל הצורך בשמירה על הפרדה בין זהות הספק המבצע את שירותי הסיור
והאבטחה לבין זהות הספק המנהל והמפקח על השירותים האמורים במסגרת מוקד הביטחון.
 .8איסור על תאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים
 8.1מציע ,בעל זיקה למציע ,או מי מטעמם ,לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר ,בעל זיקה למציע האחר
או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תיאום הצעה ,לרבות אלה:
הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור למכרז זה,
8.1.1
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,
8.1.2
בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.
 8.2בכלל זה ,אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים ,או מספר חברות או גורמים שונים
וכיו"ב ,אלא אם הותר הדבר במפורש במסמך הוראות כלליות להגשת הצעה זה.
 8.3בנוסף 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:
לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל
8.3.1
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;
לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד
8.3.2
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.
המציע אחראי להביא תוכן סעיף זה לידיעת לכל המעורב מטעמו במכרז זה ובהסכם שיחתם
בעקבותיו.
מניעה להגשת הצעה בשל חשש לניגוד עניינים
 8.4עפ"י החלטת החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין ,קבלן לא יוכל לתת שירותי איוש למוקד
אבטחה לחברה ו/או שירותי מנהלי בטחון במקביל למתן שירותי סיור ואבטחה לחברה ,בין היתר ,בשל
חשש לניגוד עניינים במהות השירותים וחשיבותם .לכן מציע שיזכה בשירותים לפי מכרז זה לא יוכל,
כל עוד ההסכם עמו למתן שרותי סיור ואבטחה בתוקף ,להשתתף בהליכים תחרותיים של החברה
הנוגעים למתן שירותי איוש מוקד אבטחה לחברה בקשר עם מערכת ההולכה או ,שירותים אחרים
שלדעת החברה כאמור ,עלול להתקיים בינם לבין השירותים הניתנים ע"י הקבלן לפי הסכם זה
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חשש לניגוד עניינים ,לדוגמא :מתן שרותי ניהול וארגון מערך האבטחה בחברה באמצעות מנהלי
ביטחון (מנב"טים) אזוריים.
 .9דמי השתתפות במכרז וקבלת מסמכי המכרז
 9.1קבלת חוברת המכרז ,ההשתתפות במכרז והגשת בקשה להבהרות לפי סעיף  11להלן ,מותנית בתשלום
המציע לחברה סך של ( ₪ 800הכולל בתוכו את המע"מ).
 9.2דמי ההשתתפות במכרז לא יוחזרו מכל סיבה שהיא ,בין שהמציע בחר להגיש את הצעתו ובין אם לאו.
 9.3בעת מסירת מסמכי המכרז למציע ימסור כל מציע לנציג החברה המוסמך לצורך העניין:
את שם הגוף מקבל המסמכים והמציע שהוא מייצג;
9.3.1
שמות  2אנשי קשר שכל אחד מהם מוסמך לייצג את המציע לעניין מכרז זה;
9.3.2
כתובת מוסמכת למסירת הודעות למשתתף ,לרבות מספר פקסימיליה ודואר אלקטרוני.
9.3.3
אישור בחתימת המציע כי נציגו מוסמך לקבל את מסמכי המכרז מטעמו.
9.3.4
 .10לוח זמנים למכרז
 10.1לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
א מועדים למסירת מסמכי המכרז

בימים א' – ה' ,החל מיום  14.11.2016בין השעות – 9:00
 16:00ועד המועד האחרון למסירתם למשתתף ביום
 02.1.2017בשעה 10:00

ב

מועד ומקום "מפגש קבלנים" (משוער) ביום  28.11.2016במרכז תחזוקה "כנות" ,רח' האדום ,14
א"ת כנות בשעה .10:00
(סעיף  6לעיל)
יש להודיע לחברה על כוונה להשתתף במפגש עד ליום
 27.11.2016בשעה .12:00

ג

רק מיום  29.11.2016ולא יאוחר מיום  7.12.2016בשעה 12.00

מועדי הגשת הבהרות

ד מועד להגשת דוגמת ערבות לקיום הצעה
בהליך מקדמי לבחינתה ע"י החברה
(סעיף  16להלן)
ה מועדי הגשת הצעות

החל מיום  29.11.2016ועד ליום  20.12.2016בשעה  10.00ו/או
כפי שישונה על ידה.
החל מיום  03.01.2017בין השעות  16:30 – 09:00ולא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום  04.01.2017בשעה
.16.30
בכתובת בסעיף  14להלן.

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכ ל מועד ,לדחות כל מועד מן המועדים האמורים לעיל ו/או להודיע
על מועדים נוספים נפרדים להגשת ההצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ו/או מפגש מציעים בנוסף
והודעה על-כך תימסר למציעים על-פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי המכרז.
 .11הבהרות ותיקונים למכרז
 11.1מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות מהחברה בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו ובכלל כך
לגבי אופן הכנת ההצעה והנוהל להגשתה ,בפניה לדואר אלקטרוני c-tender@ingl.co.il :עבור ניר
גורני ,מנהל התקשרויות. .
 11.2בנוסף יוודא המציע את קבלת ההבהרה בחברה עם מר ניר גורני בטלפון  03-6270488מיד לאחר
שליחתו.
11.3
11.4

11.5
11.6

המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות הוא כמפורט בסעיף (10ה) לעיל.
לחברה שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד .החברה לא תשיב להבהרות שנשלחו לאחר המועד
האחרון לבקשת הבהרות .תשובות החברה ישלחו בכתב ע"י נציגה לכל המציעים שקיבלו את מסמכי
המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם .החברה תתחשב רק בתשובות שניתנו על ידה
כאמור לעיל.
המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות אך בכל מקרה תשובות אלה לרבות
תיקונים לתנאי המכרז ,יהיו תקפות כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.
החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל מציע.
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פרק ב' :הגשת הצעות במכרז
 .12תוקף ההצעה
 12.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך  90ימים (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה) .החברה תהא
רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות
הארכת כל תנאי אחר בקשר עם הצעתו ,אם נדרש לפי תנאי המכרז ,לרבות הארכת תוקף ערבות
המציע .מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל
תנאי בקשר עמה כאמור לעיל ,לא ישותף בהמשך המכרז.
 12.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או במקום
שהדבר הותר במפורש על-פי תנאי המכרז והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה לפסילת ההצעה.
 12.3מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום האחרון
להגשת הצעות בסעיף  10לעיל (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה); לאחר ביטול כאמור ,לא יוכל מציע
לחזור בו מהביטול.
 .13הנחיות להגשת ההצעה
 13.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיפים  15ו 17 -להלן וכן מידע נוסף ,הכל
בהתאם להנחיות המפורטות להלן .החומר בהצעה יתייחס גם לעמידה בתנאי הסף והאיכות ולכל תנאי
אחר שעל המציע להוכיח לחברה.
 13.2מציע יגיש את הצעתו ב 2 -מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה (א) ,ו(-ב) ותישאנה את שם המכרז
להלן" :שרותי סיור ואבטחה למערכת ההולכה"

13.3
13.4
13.5

13.6



מעטפה (א) תתייחס לעמידה בתנאי הסף וכן תכלול את כל המסמכים שבסעיף  15להלן.



מעטפה (ב) תתייחס רק להצעות המחיר:

 13.2.1הצעת מחיר  -עלות גלובאלית (נספח יב' למכרז)  ,חתומה ע"י המציע בהתאם להנחיות
בסעיף  19להלן (אין לצרף את הצעות המחיר במעטפה אחרת).
 13.2.2הצעת מחיר  -מחירון כוח אדם ואמצעים נוספים (נספח יג' למכרז)  ,חתומה ע"י המציע
בהתאם להנחיות בסעיף  19להלן (אין לצרף את הצעות המחיר במעטפה אחרת).
" 13.2.3טבלת שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד" (נספח יד' למכרז) ,חתומה ע"י
המציע בהתאם להנחיות בסעיף  19להלן (אין לצרפה במעטפה אחרת).
ההצעה תוגש ב 3 -עותקים (מקור בצירוף  2העתקים).
מסמכים מקוריים ייכללו בעותק המקור של ההצעה אשר ירשם עליה במקום ברור "מקור".
מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי המכרז ומסמכיו ולתנאי ההסכם.
נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי המכרז ומסמכיו,
לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ,לרבות לראות בה כאילו היא
מהווה פגם טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,או להודיע על הסרתה כתנאי
לשקילת ההצעה ו/או בחירתה ,לתקן את מסמכי המכרז או כל חלק מהם ולשנותם ,ובלבד שהתיקון
יחול על כל המציעים ,ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה ,לבטל מכרז זה,
הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז והדין.
מובהר כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה או
בהצעות שונות.

 .14מקום להגשת ההצעה
 14.1ההצעות על כל המסמכים הנדרשים בסעיף  15להלן תוגשנה בכתובת שלהלן עד למועד האחרון להגשת
הצעה בסעיף  10לעיל :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,מגדל עתידים  ,בניין  ,8קריית עתידים,
קומה  32לידי איש הקשר של החברה לעניין זה בלבד – מר ניר גורני (טלפון  )03-6270488לצורך
הכנסתה ל"תיבת המכרזים".
 14.2משלוח ההצעה במועד כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל  -במועד ובמקום
ההגשה שלעיל.
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 14.3מגיש ההצעה יקבל אישור בדבר מסירת הצעתו ,חתום בידי נציג החברה שהוסמך על-ידה לעניין זה;
אישור על קבלת הצעה מהווה ראיה לעצם מסירת ההצעה בלבד והוא אינו מהווה אישור להגשתה
בהתאם לתנאי המכרז ,או לנכונות האמור בה.
 .15כל המסמכים שיש לצרף להצעה
 15.1פירוט המסמכים שעל המציע לצרף למעטפה (א) הם כמפורט בנספח ב' למכרז ,אשר יוגש יחד עם
שאר מסמכי ההצעה.
 15.2כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך המכרז ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.
 15.3העתק קבלה מהחברה על תשלום דמי ההשתתפות בסעיף  9.1לעיל.
15.4
15.5
15.6
15.7

15.8
15.9

פרטי התקשרות עם נציג המציע ,טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.
כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.
חומר שיאפשר להעריך את איכות ההצעה ובכלל זה החומר כמפורט בסעיף  17להלן.
המסמכים שעל המציע לצרף למעטפה (ב)  :טפסי הגשת הצעות המחיר ,טבלת שיקוף עלויות העסקה
של העובד הבודד (נספחים יב' ,יג' ,יד' למכרז) אשר יחתמו בחתימה מלאה וחותמת המציע במקום
המיועד לכך ובשאר דפיהם בחתימה בראשי תיבות ובחותמת של המציע.
ראה הנחיות להגשת טפסי הצעת המחיר והמחירון בסעיף  19להלן.
אין להגיש את טפסי הצעת המחיר והמחירון במעטפה א'.

 .16ערבות לקיום תנאי המכרז (ערבות הצעה)
 16.1הליך מקדמי וולונטרי לבחינת טיוטת ערבות לקיום הצעה שבכוונת המציע להגיש עם הצעתו
 16.1.1לאור ריבוי מקרים בהם ערבות הצעה המוגשת בהליכים תחרותיים אינה תואמת את
נוסח הערבות הנדרשת וגורמת לפסילת הצעת המציע ,המציעים נדרשים להקפיד על
הגשת ערבות הצעה בנוסח הקבוע בנספח י' למכרז (סעיף  16.2להלן).
 16.1.2על מנת למזער אפשרות לטעות ו/או פגם בערבות ההצעה המוגשת כחלק מהצעת המציע
במכרז זה ,מציע רשאי אך אינו חייב ,להמציא לבחינת מקדמית של החברה את טיוטת
נוסח הערבות שבכוונתו להגיש עם הצעתו (להלן" :ההליך המקדמי").
 16.1.3המצאה לפי סעיף קטן זה תעשה רק במועד שנקבע לכך בסעיף (10ד) לעיל ובכפוף
לאמור בסעיף  16.1להלן .החברה תעיר על נוסח כאמור ,באם נדרש ,על מנת שהמציע
יתקנה בהתאם ויגיש את ע רבות זו בנוסח המתוקן יחד עם הצעתו במועד שנקבע להגשת
ההצעות.
 16.1.4אי שימוש בהליך המקדמי על ידי מציע אין בו כדי לגרוע מזכויות מי מהמציעים.
 16.1.5הערות החברה ו/או אישורה לנוסח טיוטת הערבות שהומצאה לה בהליך המקדמי
תינתנה ,תוך הקפדה על שוויון בין כל המציעים ובהתאם לנוסח הערבות שבסעיף 16.2
להלן.
 16.1.6הערות ו/או אישור החברה בהליך המקדמי בשום מקרה אינם גורעים מאחריותו
הבלעדית של המציע לפעול ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ולהגיש את הצעתו בהתאם לכל
דרישות מכרז זה ומסמכיו ,לרבות צירוף ערבות ההצעה בנוסח הנדרש בסעיף  16.2להלן,
עד למועד שנקבע להגשת ההצעות כאמור בסעיף  10לעיל.
 16.1.7למען הסר ספק ,כל הערות ו/או המלצות החברה בהליך המקדמי תעשנה על בסיס בלתי
מחייב כל פי המציע .המצאת המציע לחברה טיוטת ערבות לבחינה בהליך מקדמי שלעיל
לא תגרע מכל חובות ואחריות המציע לפי מכרז זה לרבות החובה למלא אחר כל תנאיה,
ולא תטיל על החברה התחייבות ו/או חבות כלשהי ביחס למציע כאמור ו/או ביחס
למציעים אחרים ו/או לא תגרע מכל זכות של החברה לפי תנאי מכרז זה ומסמכיו ו/או
הדין .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעיר ו/או לאשר בכתב ,בכל עת,
בקשר לכל עניין בהליך זה ,למציע כאמור לעיל ו/או למציעים אחרים .מציע יהיה מנוע
מלטעון טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור בסעיף  16.1למכרז.
 16.1.8למען הסר ספק ,ההליך המקדמי לבחינת טיוטת ערבות ההצעה אינו הליך משא ומתן
בין החברה ומציע כלשהו ו/או מתן אפשרות לשנות מתנאי הערבות ,אלא מכשיר של
החברה ,לאפשר למציעים למזער אפשרות להגשת ערבות כאמור בסעיף  16.2להלן מבלי
שנפל בה טעות ו/או פגם ,בגינם קיים חשש לפסילת ההצעה.
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 16.1.9אין להגיש את הערבות המקורית לפי סעיף  16.2להלן ,אלא יחד עם הגשת ההצעה
במועדים שנקבעו להגשת ההצעות במכרז.
 16.1.10החברה תעיר ו/או תאשר נוסח טיוטת ערבות שהוגשה לה בהליך מקדמי עד למועד
שנקבע לכך בסעיף (10ד) לעיל וכפי שישונה ,אם ישונה ,לפי החלטת החברה במהלך מכרז
זה ומבלי לגרוע מכל זכות של החברה לפי מכרז זה ומסמכיו ו/או הדין.
 16.1.11אין בהגשת טיוטת ערבות הצעה על ידי מציע לבחינת החברה בהליך מקדמי כאמור לעיל
כדי לחייב בדרך כלשהי את המציע להגיש הצעה למכרז זה .החברה לא תראה הגשת
טיוטת ערבות לבחינתה החברה בהליך המקדמי כהגשת הצעה ,אלא אם תוגש הצעה
בהתאם לכל תנאי מכרז זה ומסמכיו עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
 16.2הגשת ערבות (מקור) לקיום ההצעה
 16.2.1המציע ימסור יחד עם הגשת הצעתו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מבנק בישראל
או מחברת ביטוח בישראל שהציגה רישיון בתוקף לפי הדין למתן ערבויות ,לטובת
החברה ,מבוילת כדין ,בסכום של  ₪ 150,000בנוסח ובתנאים הקבועים בנספח י'
למכרז (להלן" :הערבות") .הערבות תשמש להבטחת התחייבויותיו של מציע לקיים
תנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ,ובכלל זה לפעול בכל עניין בקשר עמו בתום לב
ובדרך מקובלת ,ולהבטחת האמור בהצעתו.
 16.2.2הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .31.4.2017תוקף הערבות יוארך עד ליום ,31.7.2017
אם תדרוש זאת החברה בהודעה שתיתן למציע  14יום לפחות לפני מועד פקיעתה.
 16.2.3כתב הערבות המקורי ,יצורף לעותק המקור של ההצעה .צילומי כתב הערבות יצורפו
ליתר העותקים;
 16.2.4המציעים מתבקשים להקפיד על התאמה מלאה בין הערבות לבין הנוסח הקבוע
בנספח י' למכרז .החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הגשת ערבות שלא לפי
הנוסח שבנספח זה.
 .17חומר לבחינת איכות ההצעות
כל מציע יגיש חומר שיאפשר להעריך את איכות שירותיו ,ובכלל זה:
ניסיון המציע
17.1
המציע יגיש בפורמט מודפס דומה לנספח ז' למכרז ,את פרטי ההתקשרויות השונות למתן שרותי
17.2
אבטחה ,שכל אחת מהן לתקופה של  12חודשים לפחות ,שבוצעו  /מבוצעות על ידו באחת ו/או יותר
החל מ 1.1.2013 -ועד יום הגשת ההצעה ,וכל אחת מהן כוללת את כל הפעולות הבאות:
 17.2.1אבטחת מתקני הלקוח באבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע 365 ,ימים בשנה;
 17.2.2ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה בישראל ,המאבטחים לפחות  2אתרים נפרדים
ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד מהאחר .לפחות אחד מסיורים אלה בתנאי
נסיעת שטח (תוואי לא סלול).
לעניין ניסיון המציע בסעיף קטן זה:
17.3
 17.3.1התקשרות תיספר כהתקשרות עצמאית ונפרדת ,גם אם היא התקשרות המשך או
הרחבת התקשרות לרבות ע"י מימוש אופציה ,לתקופה של  12חודשים נוספים לפחות.
 17.3.2המציע רשאי להסתמך על ניסיון עבר של חברה בשליטתו [עפ"י הגדרת מונח זה בחוק
ני"ע] בכפוף להגשת מסמכים המוכיחים כי החברה הנשלטת העבירה למציע את כל
יכולותיה המקצועיות ,לרבות כ"א מנוסה ,לצורך מתן השירותים.
הפירוט שיגיש המציע כאמור לעיל ,יתייחס ,בין היתר לאמור להלן:
17.4

17.5

 17.4.1לפחות  4התקשרויות העונות על התנאים שלעיל .ניתן להגיש מספר גדול יותר של
התקשרויות ,אך בכל מקרה לא יפורטו יותר מ 10 -התקשרויות שונות.
 17.4.2המציע יתייחס לכל הפרטים הנדרשים בנספח ז' למכרז ובכלל זה למהות כל אחת
מההתקשרויות ,ערכן החוזי בשקלים חדשים ,מועד תחילתן וסיומן (לרבות אם
הוארכו במימוש אופציה) במהלך התקופה הרלבנטית שנקבעה בסעיף  17.2לעיל) ,וכן
לממליצים והמלצות רלבנטיות שיצרף.
תכנית הערכות מפורטת של המציע למתן השירותים
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 17.6המציע יגיש תכנית הערכות (כנספח יא' למסמכי המכרז) מפורטת לביצוע המטלות והשירותים
הנדרשים במכרז ,בעלת תוכן עניינים ומחולקת באופן לוגי וברור לסעיפים נפרדים ולסעיפי משנה
המתייחסים לנושאים שלהלן ,ככל שניתן.
 17.7הפירוט בתכנית ההערכות יתייחס ,בין היתר לכל הנושאים הבאים:
מערך גיוס כח האדם לביצוע השירותים;
17.7.1
הכשרת כוח האדם לביצוע המשימות המוגדרות בהסכם ,ובכלל זה התקשרות עם חברות
17.7.2
הדרכה מאושרות;
תוכנית הכשרה בתחום הבטיחות וניהול סיכונים;
17.7.3
סוג ודגם רכבי הסיור בכל אחד מאזורי האבטחה (בהתאם לנספח ג' להסכם " -דרישות
17.7.4
השירות" ולנספח ו' להסכם – "ציוד ואמצעים לביצוע השירותים") .במסגרת זאת ,מובהר
כי הדרישה לרכב סיור  4x4הינה חובה.
ניהול פיקוח ובקרה – אנשי קשר  /תכנית בקרה ופיקוח כמוגדר בנספח ג' בהסכם -דרישות
17.7.5
השירות ).(Scope of Work
 17.8למען הסר ספק ,הפרטים שיימסרו על-ידי המציע בהתאם לאמור בסעיף  17.5לעיל ,ייחשבו
כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי נפרד מהצעתו ומההסכם .הפרת איזה מההתחייבות כאמור
דינה כדין הפרה יסודית בהסכם ולחברה שמורות כל הזכויות בקשר לכך.
 17.9תוכנית ההערכות של המציע ,לא תגרע מדרישות החברה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם .בכל מקרה
של אי התאמה שחלה בתכנית הערכות לעומת דרישות המכרז וההסכם ,יגברו דרישות המכרז וההסכם
ולחברה מוקנית הזכות לנהוג בהם בהתאם לתנאי מכרז זה ,לרבות ומבלי למעט ולפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה :התניית זכייתו במכרז בתיקון תכנית הערכות לפני חתימת ההסכם והתאמתה
לדרישות המכרז וההסכם בטרם חתימת ההסכם ו/או כתנאי למתן צו תחילת השירותים או לבטל את
זכייתו ו/או את ההסכם ,לפי העניין ומבלי שלמציע תהיה כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך
והוא מוותר על כך כלפי החברה מראש.
 .18דרישה למידע נוסף
 18.1החברה ,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.
 18.2אין באמור לגרוע מזכות החברה להורות למציע להגיש בכל אחד משלבי המכרז כ"א ,ציוד ומכשור
נוסף ,אחד ו/או יותר אחר ,תכנית הערכות ,חלופיים או נוספים ,בזמן קצוב שתקבע החברה לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .19הגשת ההצעה הכספית
 19.1כל מציע יגיש את הצעתו הכספית ל"מטלות האבטחה" ( נספחים יב ,יג' ו-יד') במעטפה ב' עבור כל
אחד מאזורי האבטחה.
 19.2ההצעה תיקח בחשבון כי המציע יישא על חשבונו ,בכל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים על ידו
כמפורט במסמכי המכרז (אלא אם נקבע אחרת במפורש ,בפרק זה ובמסמכי המכרז) ,לפיכך התמורה
תכלול בתוכה בין היתר ,אך לא רק ,את העלויות הבאות:
כל סכום הנדרש מעבר לעלות הנספח התמחירי לתשלום שכר עבודה עבור עובדיו ו/או כל
19.2.1
תשלום אחר לעובדים הנדרשים על פי כל דין ועל פי ההוראות במסמכי מכרז זה.
הערכות לאספקת השירותים.
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6
19.2.7
19.2.8

תקורות ניהוליות.
הכשרת ושמירת כשירות עובדים.
הסעות העובדים אל העבודה וממנה ,וכן לצורך ביצוע תפקידם במסגרת העבודה.
העמדת כלי הרכב ,אחזקתם ,תדלוקם  ,ותשלום בגין קנסות  /נסיעה בכבישי אגרה ,כלל
שידרשו.
ביגוד ,הזנת והסעדת העובדים.
אספקת/העמדת כל האמצעים והציוד ,אישי ויחידתי ,קבוע ומתכלה הנדרשים בתכולת
העבודה ,לרבות עמדות שטח למאבטחים בהתאם לצורך.
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ביטוחים.
19.2.9
 19.2.10כל הוצאה אחרת שתידרש לספק ,על פי שיקול דעתו ,באופן עקיף או ישיר לצורך מתן
השירותים לשם עמידה בהתחייבויותיו.
 19.2.11קיום הוראות ההסכם והוראות כל דין.
 19.2.12רווח הספק.
 19.2.13כל רכיבי השכר והתוספות הנוספות המשולמות לפי העניין לעובדי שמירה ואבטחה בהתאם
להוראת חשכ"ל " 7.11.3.3עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום האבטחה והשמירה"
מיום  ,1.7.2016למעט רכיבים שלהלן אשר ישולמו "גב לגב" ,לפי ביצוע ללא תוספת רווח
קבלני:
א .ימי מחלה
ב .מענק מצוינות
ג .שי לחג
 19.2.14מתן כל שירות המופיע בתכולת העבודה.
 19.3הצעתו הכספית של המציע ל"מחירון כוח אדם ואמצעים נוספים (ללא תלות באזור מתן השירותים)"
בנספח יג' למכרז לא יהיו תלויים באזור האבטחה שבו ניתנים השירותים ושבו יזכה המציע.
 19.4תנאי לזכייה במכרז  -המציע יצרף להצעה הכספית במעטפה ב' גם את נספח יד'" טבלת שיקוף עלויות
העסקה של העובד הבודד" למכרז המתייחס למתן השירותים באזורי האבטחה כשהוא חתום בחתימה
מלאה כדין ע"י המציע וכאמור להלן:
 19.5הסכומים שימלא המציע בנספח יג' ,פרק ג' למכרז ,לא יפחתו מהעלויות המינימאליות הנקובות
בנספח "טבלת שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד" (נספח יד' למכרז) .אין לבצע כל שינוי בנוסח
"טבלת שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד ובנספחים יב' ונספח יג' שצורפו למכרז.
 19.6הנספחים יוגשו רק על-גבי הטפסים שצורפו בנספחים שלעיל במכרז וייחתמו בחתימה מלאה וחותמת
המציע במקום המיועד לכך ושאר דפי הנספחים יחתמו בראשי תיבות ובחותמת המציע.
 19.7המחיר המוצע (התמורה) שייכתב בטפסי הצעת המחיר למכרז יהיה בשקלים חדשים ולא יכלול מע"מ
אשר יתווסף ע"י החברה לכל חשבון שישולם לקבלן במסגרת ביצוע השירותים לפי ההסכם.
 19.8ההצעה לא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע,
אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו.
 19.9במידה ולדעת המציע קיימת טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר
למסמכי המכרז עליו להביא זאת לידיעת החברה בהתאם לסעיף  20.4להלן לשם קבלת הנחיות
החברה.
 19.10הצעת המחיר תתבסס על תכולת העבודה כמפורט בהסכם ונספחיו המצורפים למכרז זה.
 19.11בגין עבודות נוספות שאינן בתכולת העבודה לפי המפרט ,כתב הכמויות וההסכם ,תשולם התמורה
בהתאם להוראות בקשר להארכת שינויים בסעיף  13להסכם.
 19.12כשל ו/או טעות מצד המציע בהבנת תנאי ו/או דרישה כלשהי והתחשבות בהם במסגרת הצעתו לא
תוכר ע"י החברה כסיבה מספקת לשינוי ו/או לתוספת מחיר מכל סוג.
 19.13מובהר כי הכמויות שבטפסי הצעות המחיר בנספחי יב' ו-יג' למכרז הן משוערות על בסיס אומדן
בלבד והן ניתנות להגדלה או להקטנה לפי הוראות ההסכם ,כאשר יתכן כי סעיפים מתוך כתבי
הכמויות אלה לא יבוצעו כלל .התמורה הסופית שתשולם למציע שיזכה במכרז תבוצע לפי הכמויות
שיבוצעו בפועל ויאושרו על ידי הממונה מטעם החברה בהתאם להוראות ההסכם.
 19.14הצעת המחיר תכלול את סה"כ המחיר ליחידה (בהתאם לכמות וליחידה המידה שבנספחי יב' ו-יג'
למכרז) וכן את העלות הכללית שתחושב כמכפלת המחיר ליחידה בכמות המשוערת שבכתב הכמויות.
כמו כן יסכם המציע את העלות הכללית ויכתוב את סה"כ עלות במקום הנדרש בכתבי כמויות אלה.
 19.15במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע בעלות הכללית ו/או בסיכום סה"כ המחיר המוצע בכל
מקום הנדרש בנספחי יב' ו-יג' למכרז ,יקבע המחיר המוצע לפי עלות מחירי היחידה בכפל הכמות
המשוערת הנקובה בכתבי כמויות אלה .במקרה שבו נרשמה הצעת המחיר במספרים ובמילים וישנה אי
התאמה בין מחיר הנקוב במלל לעומת המחיר הנקוב במספרים יגבר המחיר הזול מביניהם.
 19.16סיכום הצעת המחיר בנספחים יב' ו-יג' הנ"ל ,כפי שתעלה מהצעתו הכספית של הזוכה ,תשמש
כגבול עליון לתשלום התמורה ,אלא אם החליטה החברה ומסרה על-כך הודעה בכתב ,כי תגדיל את
היקף השירותים.
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 19.17אין לרשום הסתייגות כלשהן בנספחי יב' ו-יג' למכרז ובמידה ותרשמנה ביוזמת המציע לא יהוו
בסיס מחייב כלפי החברה אלא אם כן אישרה אותן בכתב במהלך המכרז בהתאם לתנאי המכרז
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 19.18מובהר ,כי בחירת המציע הזוכה במכרז לא תחשב כאישור החברה לנכונות עלות ויחס כל אחד
ממרכיבי השכר שב"טבלת שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד" בנספח יד' למכרז בסעיף 19.4
לעיל ,כפי שהם נדרשים על-פי דין (חוקי העבודה ,הסכמים קיבוצים ,צווי הרחבה וכיו"ב) ,מתוך השכר
הכללי שהוצע ע"י המציע.
 19.19במקרה של אי התאמה כלשהי בין המחירים שהוצעו ע"י המציע בהצעת המחיר בנספחי יב' ו/או יג'
לבין "טבלת שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד" בנספחי יד' למכרז שצורפו להצעתו ,יגבר השכר
השעתי לסייר קווים/מאבטח שנקבע בסעיף  10של נספח יד' למכרז ,לפי העניין .במקרה של אי
התאמה כאמור ,שמורה לחברה הזכות לתקן את הצעת המחיר של המציע בנספחים יב' ויג' כך
שתתאים לשכר השעתי שהוצהר בנספח יד' ,ו/או לתקן אי התאמה בנספח יד' עצמו ,כאמור בסעיף
 19.22.2להלן ,ובהתאם לתיקון זה תבחן הצעת המחיר של המציע במסגרת המכרז .כמו כן יחולו כל
ההוראות הבאות ,מבלי לגרוע מזכות החברה לפעול בהתאם להוראות הדין ו/או מכרז זה:
 19.20המציע מתחייב כי סה"כ השכר בהתאם להצעות המחיר בנספחי יב' ו-יג' למכרז ,יכלול לכל
הפחות ,את כלל מרכיבי השכר בהתאם ל"טבלת שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד" שבנספח יד'
למכרז ,כאשר גובה כל אחד ממרכיבי השכר ישולם בהתאם לנדרש לפי הדין לרבות חוקי העבודה,
ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה כמפורט במכרז ובהסכם ,כפי שיתעדכנו מעת לעת לרבות במהלך
תקופת ההסכם שיחתם עם הזוכה ,אף אם הם שונים מהאמור בנספח יד' למכרז.
 19.21החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות למציע הזוכה ,בכל עת לצורך זכייתו במכרז,
להתקשרות עמו ו/או במהלך ההתקשרות ,לבצע כל תיקון על מנת שיתאים את ה"טבלת שיקוף עלויות
העסקה של העובד" כאמור ואת האמור בסעיף  19.20לעיל ,והמציע מתחייב לעשות כן מיד וללא כל
דיחוי .לא ביצע המציע את האמור לעיל בהתאם להוראות החברה ,יהווה הדבר הפרה יסודית של
ההסכם ותנאי המכרז והחברה רשאית לעשות שימוש בכל זכות ו/או סעד הנתונים לה לפי תנאי המכרז
ו/או ההסכם ,לרבות ומבלי למעט ביטול זכיית המציע במכרז ו/או ביטול ההתקשרות עמו.
 19.22מובהר כי "אי התאמה" כאמור בסעיף זה ,משמע ,לרבות:
 19.22.1אי התאמה בין השכר השעתי המוצהר שב"טבלת שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד
בנספח יד' שבהצעת המציע לבין סה"כ הצעת המחיר שהוצעה בנספחי יב' ו/או יג'
להצעתו;
 19.22.2אי התאמה בין עלות ו/או יחס מרכיבי השכר המוצע שב"טבלת שיקוף עלויות העסקה של
העובד הבודד" בנספח יד' שבהצעת המציע לנדרש על פי הדין כאמור בסעיף  19.18לעיל
בהתחשב בסה"כ הצעת המחיר של המציע בנספחי יב' ו/או יג' להצעתו;
 19.23בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור לעיל ויהיו מנועים
לטעון כלפי החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור לעיל.
 .20עבודות בסמיכות למתקני גז ,בירור ובדיקות מוקדמות
 20.1ביצוע השירותים יערך בסמיכות למערכת הולכת הגז הטבעי המצויה בבעלות המדינה ושלחברה זכות
שימוש בה ,לרבות מתקני גז תת קרקעיים ו/או על קרקעיים ,צנרת וכיוצא באלה .כפועל יוצא מובאת
בזאת לידיעת המציע הרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מעבודות בסמוך למערכת
לגז טבעי וכי ביצוע השירותים על ידו ועל ידי צד ג' ,סמוך למערכת זו ,כוללים הגבלות עם שימוש
בציוד וכלי עבודה עפ"י הנחיות החברה וכן דורש נקיטת אמצעי זהירות במידה גבוהה במיוחד ועמידה
בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי כל דין.
 20.2בכל מקרה החברה לא תשא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל סיבה ,במסמכי המכרז על
נספחיו לרבות בהסכם.
 20.3עם הגשת הצעתו במכרז יחשב המציע כמצהיר:
 20.3.1כי לפני הגשת הצעתו ,קיבל לידיו את כל המידע הנדרש לביצוע השירותים והגבלות שחלות
עליהם ובדק היטב ו/או ויתר מרצונו החופשי על בדיקת סוגי תחנות ומתקני הגז על הנלווים
להם ומאפייניהם בקשר עמם יידרש לבצע את השירותים מעת לעת ,כמותם וטיבם ,וכל
הנדרש לביצוע השירותים ,את דרכי הגישה למקום ביצוע השירותים וכן כל מידע רלוונטי
אחר (לרבות כל מידע ונתון הנדסי ,כלכלי ומשפטי) לביצוע ההסכם לרבות מידע ו/או מצג
הנמסר ,אם נמסר בכל דרך שהיא ,מטעם החברה; וכן,
 20.3.2כי הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מביצוע השירותים לצד
מערכת לגז טבעי וביכולתו לעמוד בכל דרישות הבטיחות והביטחון ,לרבות נקיטת אמצעי
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הזהירות הנדרשים והמתחייבים על פי הוראות הבטיחות בחברה ו/או על פי כל דין וכי
ההסכם (על התמורה בגינו) הוגן ומניח את דעתו בהתחשב עם כלל תנאיו ומועדיו.
 20.4במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור לעיל
ו/או במסמכי המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש ,לפני המועד
שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות ,כמפורט במכרז זה ,על מנת לקבל
את הנחיות החברה שינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויחייבו את המציעים כחלק בלתי
נפרד ממסכי המכרז.
 20.5בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו מהתחייבות
המציע לבצע את כל השירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של החברה.
 20.6המציע מצהיר בהגשת הצעתו כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה בגין כל
גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו ולאמור בסעיף  20לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 .21סופיות התמורה
 21.1המציעים יגישו את הצעת המחיר על גבי טופס הגשת הצעות מחיר (נספחים יב' ו-יג' –יד' למכרז)
ובהתאם להנחיות מכרז זה .מובהר בזאת ,כי התשלומים בגין השירותים שבמכרז זה כפי שיאושרו על-
ידי החברה בעת הגשת הצעת מחיר ,יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כל השירותים שיבוצעו על-
פי ההסכם .לא יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה סכום נוסף כלשהו אלא מע"מ בלבד .למעט התמורה
שלעיל אין זוכה או מציע כאמור לעיל זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור
הגשת הצעתו ,עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ומבלי למעט:
 21.2בעבור שכר צוות עובדיו ,שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע ,הוצאות ,טלפון ,עבודה
משרדית ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,תשלומי תגמולים ,תשלומים סוציאליים,
עלויות תקורה ורווח קבלני ,ערבויות ,אש"ל ,רכבים ,טיפולים ,דלק ונסיעות ,לינה ,ארוחות ,תאום
ביצוע עם צדדי ג' ,פיקוח ,הוצאות משפטיות ,הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה ,כל מס (למעט מע"מ),
היטלים ואגרות ,וכל הוצאה אחרת וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים,
החזר הוצאות ,עלויות שונות בהם נשא המציע וכיוצא בכך ללא קשר למספר השעות שהושקעו במתן
השירותים.
 21.3האמור לעיל חל גם בקשר להגבלות אם וככל שתחולנה על סוג הציוד ,המכשור והחומרים בהם יעשה
המציע שימוש לצורך ביצוע השירותים בהתחשב בהגבלות הנובעות בעבודה ובסמיכות למערכת הולכת
גז טבעי ו/או בתוך תחנת גז והצורך באישורים ביטחוניים כאמור לעיל או שינוי במתודולוגיית הביצוע
בשל כך.
 21.4האמור לעיל חל גם לגבי עבודות נוספות שיתומחרו לפי מנגנון לעבודות נוספות בהסכם.
 .22הוראות ותנאים מחייבים
 22.1לצורך השתתפותו במכרז והגשת הצעה ,יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה ,הכללים
והתנאים המחייבים ,הנוגעים לנושא מכרז זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח –  1998וחקיקת המשנה על-פיו; חוק סמכויות לשם
שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה –  2005וחקיקת המשנה על-פיו; חוק שירות הביטחון הכללי,
התשס"ב –  2002וחקיקת המשנה על-פיו; חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב – 1972
וחקיקת המשנה על-פיו; חוק כלי היריה ,תש"ט 1949-וחקיקת המשנה על-פיו; וכן ,כל חוקי העבודה
והבטיחות הרלבנטיים ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או המיוחדים ,שבין
לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר
תוקף בענף המתאים הרלבנטי למתן השירותים ,את האפשרות כי הסכמים אלה יוארכו או יתוקנו
בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה .בהגשת הצעתו מתחייב המציע לקיים את
כל האמור בסעיף זה כלפי כל העובדים והמועסקים על ידו ו/או מטעמו ,בכל תקופת ההסכם אם
ייחתם עמו ,וכן לשלם להם שכר ברוטו שכולל הטבות סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת
מהמתחייב לפי דין.
 .23הוצאות השתתפות במכרז
 23.1עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות במכרז ובכל הנובע לאחריו וכתוצאה ממנו ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה וכל
ההליכים לפיו השתתפות בסיור המציעים (ככל שנערך) ,הגשת ההצעה ועדכונה ,תשלומים ,הוצאות
משפטיות ואחרות מכל סוג ,בכל מועד לפני ואחרי המכרז ,יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של
המציע ,ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או
לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תשא בכל אחריות לכך.
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 23.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול המכרז ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא ,לרבות
מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או
הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לא יהיו המציעים זכאים
להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול ,בתיקון או בפסילה או
באי בחירתם או ביטולה כאמור.
 .24אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן
 24.1אמות המידה לקביעת ההצעה הטובה ביותר ,ביחס לשירותים הן כדלקמן:
 24.1.1שלב א'  -איכות ההצעה (עד  100נקודות);
 24.1.2שלב ב'  -מחיר הצעה (רק עבור מציעים אשר עברו את ניקוד האיכות המינימאלי);
 24.2ניקוד איכות ההצעה:
 24.2.1איכות ההערכות לביצוע המטלות המפורטות במסמכי המכרז ובמסמכי ההסכם כפי שהוצגו
על-ידי המציע במעטפה א' ,תיקבע על-ידי החברה בהתאם לקריטריונים שלהלן ולפרטים
הנדרשים בסעיף  17לעיל:
 24.2.1.1ניסיון המציע כאמור בסעיף  17.1לעיל (עד  30נקודות) בהתאם לפירוט הבא:


ניסיון מדווח בנספח ז' ( עד  10נקודות).



חוות דעת אנשי קשר שצויינו בנספח ז' (עד  20נקודות).

 24.2.1.2תכנית הערכות מפורטת של המציע למתן השירותים בסעיף  17.5לעיל (עד 70
נקודות) ,ע"פ "סרגל הערכה" שיבחן את הפרמטרים הבאים:

24.3
24.4
24.5
24.6
24.7



מערך גיוס כוח האדם לביצוע השירותים.



הכשרת כוח האדם לביצוע המשימות המוגדרות בהסכם ,ובכלל זה
התקשרות עם חברות הדרכה מאושרות.



תוכנית הכשרה בתחום הבטיחות וניהול סיכונים.



סוג ודגם רכבי הסיור בכל אחד מאזורי האבטחה (בהתאם לנספח ג'
להסכם " -דרישות השירות" ולנספח ו' להסכם – "ציוד ואמצעים לביצוע
השירותים") .במסגרת זאת ,מובהר כי הדרישה לרכב סיור  4x4הינה
חובה.



ניהול פיקוח ובקרה –אנשי קשר/תוכנית בקרה ופיקוח כמוגדר בנספח ג'
בהסכם -דרישות השירות . )Scope of Work(.



מתן מענה לגיבוי בין אזורי האבטחה כמתחייב בהסכם.



מתן מענה להחלפת כלי רכב לא כשירים כמפורט בהסכם ובדגש על לוחות
זמנים ותקלות שבר.

מתן מענה לאיוש עמדות אבטחה זמניות וקבועות כמתחייב בהסכם.

הקריטריונים שבסעיפים לעיל יקבלו "ציוני הערכה" בטווח שבין " – 0אינו נותן מענה מתאים
לדרישות" ,ל"-עד  - 25%למענה נמוך לדרישות" וכך הלאה ל"-עד  - 50%מענה בינוני"" ,עד - 75%
מענה למעלה מבינוני" ועד ל - 100%"-נותן מענה מלא לדרישות".
החברה שומרת על זכותה לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לנקד פרטנית קריטריון אחד ו/או יותר מבין
תת הקריטריונים שבסעיף  17לעיל.
ממוצע של "ציוני ההערכה" שלעיל בנפרד לנסיון המציע ולתכנית ההערכות ינוקדו גם כן בנפרד ,באופן
יחסי מתוך סה"כ הניקוד שהוקצה לכל אחד מהם.
כל מציע יצבור ניקוד אבסולוטי בגין איכות הצעתו ,משמע :כל מציע יכול לצבור את מירב הניקוד בגין
כל אחת מאמות המידה :ניסיון המציע ותכנית ההערכות.
אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות למציע להגיש בכל אחד משלבי
המכרז כל אחד מהדברים כמפורט ובהתאם לסעיף  18.2לעיל.
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 24.8החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחון כל מידע רלבנטי בקשר עם יכולת המציע ו/או כ"א
שהוצע למלא אחר דרישות התפקיד ,בבקשת פרטים נוספים ו/או ע"י ראיון עם מציע ו/או כ"א של
מציע אחד ו/או יותר שלגביו נדרשים הפרטים ,כמפורט בסעיף  18.1לעיל לרבות ומבלי למעט:
כישורים ,השכלה והסמכות רלבנטיות (לרבות מעבר לתנאי הסף) ,מומחיות ותחומי התמחות ,ניסיון,
מוטיבציה ,יחסי אנוש ,אישיות ,אמינות ,עצמאות והתנהלות מול גורמים חיצוניים ,התרשמות כללית,
המלצות ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע עבודות קודמות לרבות עם החברה.
 24.9רק מציעים אשר יקבלו ניקוד איכות מינימאלי של  80נקודות ומעלה מתוך  100נקודות אפשריות
(להלן" :ניקוד האיכות המינימאלי") יעברו לשלב בחינת הצעת המחיר.
 24.10על אף האמור בסעיפים  24.1עד ( 24.9כולל) לעיל ,החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,עד לשלב
בחינת ההצעות שיתקבלו או עד לשלב בחינת הצעות במכרז ( ,)Best & Finalלקבוע אמות מידה
מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות או מחליפות אותן .יודגש ,כי החברה שומרת על זכותה
להסתפק באמות המידה המפורטות לעיל בלבד ,ולא להוסיף עליהן ,לשנותן או להחליפן ,הכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי וכן על פי הדין.
 24.11החברה תבחן את ההצעות בהתאם למכרז הכולל את השלבים הבאים:
 24.11.1החברה תבחן את תכולת מעטפה א' על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וכן אם
צרף את המסמכים הדרושים כמפורט בסעיף  15לעיל.
 24.11.2מציע שעמד בתנאי הסף שבסעיף  7לעיל ,תיבחן איכות הצעתו בהתאם למסמכים
שבמעטפה א' ,מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי המכרז ועל פי כל דין.
 24.11.3רק מציע שעמד בתנאי סעיף  24.11.1לעיל ושצבר את ניקוד האיכות המינימאלי תפתח
החברה את מעטפה ב' של הצעתו ,מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי המכרז ועל פי כל דין,
לרבות אי בחירת מציע כזוכה בשל אי עמידתו בכל תנאי המכרז.
 24.11.4תנאי לזכייה הוא כי המציע צירף במעטפת הצעת המחיר להצעתו את נספח יד'" -טבלת
שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד" שבו יצוינו מרכיבי השכר לעובדים שיועסקו
בשירותים לפי מכרז זה (יש לצרף למעטפה ב' בלבד).
 24.11.5למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז בבחינת הצעת מציע ,לרבות בשקילת
הקריטריונים להערכת איכות ההצעה וקבלת החלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של
המציע לפי תנאי המכרז והדין ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא
בחשבון אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע או בין
שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ,על השתתפות המציע במכרז ו/או יכולתו לבצע את השירותים בכל דרך ,לרבות
בקשר לאמור בסעיף  27להלן ו/או בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן:
(א) הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; (ב) שינויים מהותיים
כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה וכן כל גורם שעלול להשפיע על
המציע ו/או על בעל השליטה בו ו/או ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות בקשר
עם איתנותו הפיננסית של המציע; (ג) נסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות
ו/או התקשרויות קודמות עם המציע ו/או בעל השליטה בו לרבות של גוף ו/או משרד
ממשלתי אחר; (ד) הפרת התחייבות יסודית של המציע ו/או בעל השליטה בו בהתקשרות
עם החברה ו/או גוף ו/או משרד ממשלתי אחר שנינתה עליה הודעה בכתב למציע לגבי אותה
הפרה; (ה) כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.
לשם כך ימסור מציע ,כל מידע הנדרש לחברה ,לדרישתה בכל עת ,לרבות מתן אפשרות
לערוך ביקור בכל אתר וכיו"ב .לא מסר המציע מידע או נתן אפשרות לעריכת ביקור כאמור
רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול הצעה או שלא לבחור בה אף אם התברר כי
היא ההצעה הטובה ביותר כאמור בסעיף  25להלן.
 24.11.6למען הסר ספק ,החברה תהיה רשאית למנות צוות אחד ו/או יותר לבדיקת ההצעות ,הכולל
בודק אחד או יותר ,ולהחליפם ,כולם או חלקם ,בכל עת ,ורשאית שלא לחשוף את זהותם
בפני המציע ,לרבות לאחר גמר המכרז ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .25בחינת הצעות המחיר והחלטה על זוכה במכרז
החברה תבחר בהצעה/ות הזוכה/ות בהתאם לאמור להלן:
 25.1הערכת ההצעות אשר עברו את ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש תעשה בהתבסס על רכיב המחיר
בלבד .ההצעה הזוכה תהא ההצעה המצרפית הזולה ביותר עבור כל אזורי האבטחה ומחירון כוח אדם
ואמצעים נוספים יחד.
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 25.2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהתקיים אחת הנסיבות המפורטות להלן החברה תהיה רשאית (אך לא
חייבת) לקיים ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,הליך תחרותי נוסף ( )BEST AND FINALכקבוע בתקנה
17ה' לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – :1993
 25.2.1הפער בין ההצעה שמציעה את סכום ההצעה הנמוך ביותר ("ההצעה הזולה") לבין ההצעות
שדורגו במקומות הבאים נמוך מ – 10% -במקרה כאמור ישותפו בהליך התחרותי הנוסף
ההצעה שמציעה את סכום ההצעה הנמוך ביותר וכן כל ההצעות שפער המחירים בינן לבין
ההצעה הזולה נמוך מ ,10% -אך לא יותר מ 3 -הצעות בסך הכל.
 25.2.2סכום ההצעה הנמוך ביותר יקר ביותר מ 10% -מהערכת החברה את העלות של הפרויקט
לפי מחירי שוק ריאליים – במקרה כאמור ישותפו בהליך התחרותי הנוסף  3ההצעות
שהציעו את סכום ההצעה הנמוך ביותר.
 25.2.3בהתקיים נסיבות אחרות בהן ,לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה ,יהיה בקיומו של הליך
תחרותי נוסף כאמור כדי להועיל לחברה.
 25.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת על זכותה להכיר במציע שהצעתו תהיה הזולה ביותר
כ"מציע מועדף" ולנהל עמו משא ומתן וקבלת הבהרות באשר למחירי הצעתו ,אופן ביצוע העבודות
ומועדי הביצוע ,לרבות לשם קבלת הנחה נוספת על מחיר הצעתו בהתאם להערכת החברה את עלות
העבודות ובכלל זה לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הערכת עלות העבודות על
ידי החברה .לאחר השלמת הליך זה רשאית החברה לאשר את בחירתו של "המציע המועדף" ,מבלי
לגרוע מכל זכות המוקנית לה לפי המכרז ו/או על פי כל דין.
 .26חילוט הערבות
 26.1מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לחברה לפי כל דין או לפי מכרז זה ,תהיה החברה רשאית להורות על
חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,בכל אחד מהמקרים שלהלן ,אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע
את טענותיו בקשר לכך בדרך ובלוח הזמנים שתחליט על-פי שיקול דעתה הבלעדי .החלטות החברה לפי
סעיף קטן זה הן סופיות:
 26.1.1המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים
ובכלל זה בחוסר תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת ,לרבות בשל תאום הצעות או ניגוד
עניינים;
 26.1.2המציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק בקשר עם הצעתו;
 26.1.3המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז ,כולה או חלקה ,בכל דרך ,בעודה בתוקף לפי תנאי
המכרז ,לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
 26.1.4אחרי שנבחר כזוכה במכרז ,המציע לא פעל לפי כל ההוראות הקבועות במכרז או בהסכם
שצורף לו ,בדייקנות או בשלמות ,שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עם
הזוכה במכרז ,לרבות בקשר עם המצאת ערבות ו/או אישור עריכת ביטוחים ו/או כל אישור
ו/או התחייבות אחרת ככל שנדרשה במכרז ו/או בהסכם.
 26.2הערבות תוחזר כמפורט להלן ,אלא אם הורתה החברה על חילוטה כאמור בסעיף  26לעיל או כל עוד
נשקלת האפשרות לעשות כן:
 26.2.1למציע שהוא ,או הצעתו נפסלו לפי סעיף  27להלן ,או שלא זכה במכרז או במקרה של ביטול
המכרז – לאחר שלושים יום מיום שנודע לו על כך;
 26.2.2למציע שביטל את הצעתו לפי סעיף  12.3לעיל  -תוך ארבעה עשר יום מיום קבלת הודעתו;
 26.2.3לזוכה במכרז  -לאחר שהמציא את ערבות הביצוע ובאם לא נדרשה ערבות ביצוע לאחר
חתימת ההסכם;
 26.3החזרת הערבות תיעשה במסירה ביד או בדואר רשום או בדרך של הודעה בכתב לערב על ביטולה לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .27פסילת הצעה  /מציע
 27.1החברה רשאית לפסול הצעה ו/או מציע בכפוף לדין ,לרבות בתקופת רשימת הספקים (אם קיימת) ,אם
מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי התקיים אחד ו/או יותר מהנסיבות שלהלן:
 27.1.1ההצעה ו/או המציע אינם מקיימים את תנאי הסף;
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27.1.2

נמצא ע"י החברה כי ההצעה חסרה ,מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על
הבנה מוטעית של מסמכי או נושא המכרז ,או הצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או דו
משמעות ,או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים;

27.1.3

המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים
ובכלל זה בחוסר תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת ,לרבות בשל תאום הצעות או ניגוד
עניינים ,או מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק בקשר עם הצעתו;
בהתאם לתצהיר בנספח ה' או לאישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
והתעשייה ,המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים מהמועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעה במכרז (ואם וכפי שהוארך) בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות
המנויות בחוקי העבודה שבנספח ח' הנ"ל.

27.1.4

27.2
27.3

27.4
27.5

 27.1.5בהתאם לתצהיר בנספח ה' או לאישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
והתעשייה ,המציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעה במכרז (ואם וכפי שהוארך) ,על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה והתעשייה בשני קנסות או יותר ,בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה שבנספח ח'
הנ"ל .מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונים.
 27.1.6מציע שלגביו או שלגבי בעלי השליטה בו קיימת חוות דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת של
גוף או משרד ממשלתי ,איתם התקשר המציע בהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים
האחרונות מהמועד שנקבע להגשת ההצעה במכרז (ואם וכפי שהוארך) ,שעניינים זכויות
העובדים שהועסקו על ידו בהתקשרות כאמור לעיל.
 27.1.7מציע שלגביו קיים ניסיון רע או שלילי בחברה.
אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף  27.3להלן ו/או על פי כל דין.
על אף האמור בסעיף  27.1לעיל רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן את הפגם או הפסול שבו ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך
שמירה על עקרון השוויון בין המציעים .לעניין זה מובהר כי החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין:
 27.3.1להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף ,בשים לב לתכליתה
והיחס בינה לבין השירותים ואופי ההתקשרות נשוא המכרז ובכלל זה ,בין השאר ,לייחס
תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו ,מקום בו הוכח כי התכונות שהיו קיימות בידי
תאגיד אחר מצויות למעשה בידי המציע .יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מההוראות בקשר
עם זהות ואופן התאגדות הגוף שהגיש הצעה למכרז.
 27.3.2לאפשר הגשת חומר ,תיעוד ו/או מידע מכל סוג נוספים ו/או השלמתם ו/או תיקונם ,ובכלל
זה הגשת אישור שנשמט וכיו"ב ,הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי כלשהו,
לרבות בתנאי סף ,בתנאי מוקדם או הנדרש לצורך בחינת הצעתו לרבות בכל הקשור
לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או כח האדם ו/או הציוד ו/או הטובין ו/או השירותים ו/או
תכנית ההיערכותו ,ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות למכרז .יובהר
לעניין זה כי החברה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.
להסרת 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.
החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק
פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.

 .28ביטוח
בטרם תחילת השירותים ע"י המציע ,המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם ונספח אישור
הביטוח המצורף להם .לדרישת החברה ,בכל עת ,יידרש הספק למסור את אישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא
חתום ע"י מבטחיו .מובהר ,כי החברה רשאית לשקול לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל שלב במכרז ,לרבות לאחר
הודעת הזכייה ,הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ו/או אישורי עריכת הביטוח ובלבד שלא יכילו שונות מהותית
לנוסח אישור עריכת הביטוח ומבלי לפגוע בעקרון השוויון אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל
המשתתפים במכרז ,אך אין בכך כדי להשתמע כויתור על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.
 .29מסירת הודעות והודעה על זכייה
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 29.1מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו ,מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש לפי
מסמכי המכרז ו/או הדין ,במועד שתודיע לו החברה ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות ,לא 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.
 29.2החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד מנציגי
המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימליה ,בדואר רשום או אלקטרוני ,או בכל דרך אחרת עליה
תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה; משלוח הודעה
באמצעות פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת הדואר האלקטרוני
שנמסר בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר משלוח ההודעה; משלוח
הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת המציע ותחשב כאילו התקבלה כעבור  3ימי עסקים
מיום המשלוח .מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי
שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.
 29.3הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת ההצעה ,באמצעות דואר
רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה.
פרק ג' :הוראות שונות
 .30כללי
 30.1כל הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי
נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 30.2כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד למועד
הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי
המכרז ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את
החברה.
 30.3למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע התקשרות
כלשהי בקשר לנשוא המכרז  ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה למציע כלשהו
במכרז זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או הצעתו עומדים
בתנאי המכרז ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת ההצעה.
 30.4כל האמור במכרז זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמציע שהגיש הצעתו לא תהיה
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז זה .מבלי לגרוע מהאמור
במכרז זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז ולקבלת כל האישורים
הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.
 .31אי בחירה  /ביטול זכיה
 31.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת מציע ו/או לבטל
זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה בשל כל אחד מאלה( :א) שלא מילא אחר תנאי מתנאי המכרז על
מסמכיו לרבות לאחר חתימת ההסכם או מסירת ההזמנה לרכש  /לשירותים  /לעבודה ,או (ב) שלדעת
החברה שקיים ספק סביר ביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף השירותים הנדרש עפ"י לוחות הזמנים
שנדרשו ,או (ג) שהתברר לחברה בכל מועד מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה
לבחור בהם ,אילו מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטתה כאמור ,או (ד) התבררו לחברה ,בכל עת,
עובדות המעלות את הסיכון העסקי בכרוך בביצוע ההתקשרות עם המציע ,מעבר לסיכון עסקי מקובל
וסביר .במקרה כזה רשאית החברה ,מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז ו/או הדין ,למסור
את ההתקשרות  /הזמנה למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו.
 31.2מובא בזאת לידיעת המציעים כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע השירותים כלל ו/או
לרכשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או לקיים כל הליך
תחרותי אחר ו/או נוסף ו/או להתקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים ו/או בין חברות ו/או גופים
אחרים ו/או נוספים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר בזאת כי בקשה להצעת הצעות מחיר או כל
הליך אחר בו תנקוט החברה יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים מדרישות מכרז זה ו/או אחרים
שלא פורטו במכרז זה ,לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
עיון בהצעת מציע
 31.3החברה לפי שיקול דעתה ו/או אם תחויב לעשות כן ,תהיה רשאית לחשוף בכפוף לדין לרבות חוק חופש
המידע ,התשנ"ח ,1998-את הצעת המציע וכל מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת המכרז ,למעט באותם
מסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול ,לדעת החברה ,לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
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עמידת מציע בנהלי ביטחון ובטיחות
 31.4במקרה של ביצוע שירותים במתקנים רגישים ביטחונית ,בין של החברה ובין של צד ג' אחר ,או גישה
למערכות החברה ,יחויבו עובדי המציע הרלבנטיים לעמוד בדרישות הביטחון שיקבעו לפי שיקול דעתם
הבלעדי של החברה והמתקן מעת לעת ,לרבות של צד ג' ,אלא אם נקבע במפורש אחרת ע"י מנהל
ביטחון נתג"ז.
 31.5הזוכה ועובדיו יפעלו בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה ובין של צד ג' אחר שבשטחו מצויים מתקני
החברה ו/או מערכת ההולכה לגביהם נדרשים השירותים ,כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם להנחיות
הממונה לעבור הדרכות שונות ,אם וככל כמפורט בהסכם ,לרבות בקשר עם עבודה בסביבת גז טבעי.
 .32זכויות קניין במסמכי המכרז ושימוש במידע שבהצעות
 32.1כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז 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.
 32.2החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל ממציע (להוציא הדוחות הכספיים ופרטי עלויות שירותי
המציע) ,ללא תמורה ,לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או מסמך
דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים בכוח 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.
 .33סמכות שיפוט והדין החל
בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט הבלעדית .דיני
מדינת ישראל יחולו על מכרז זה.
 .34פרשנות ותחולה
 34.1ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז או
של תנאי אחר מתנאיו.
 34.2בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו ,יחול סדר העדיפות בהסכם
ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או מטיבות יותר עם
החברה.
 34.3מלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם בחוק
הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
פרטי ואישור המציע [סעיף  15.1לעיל]
פרטי המציע הם:
שם המציע ______________________________ :מספר עוסק מורשה/חברה _________________
טלפון _______________ :פקס _________________ :כתובת דואר אלקטרוני________________ :
כנציג המציע ת/ישמש גב/מר ______________________ טלפון_____________ :
טלפון נייד _____________ :פקס _________________ :כתובת דואר אלקטרוני________________ :
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אישור המציע
אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע _______________________________ [השלם
שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן כי:
קראנו היטב והבנו את כל האמור במסמכי המכרז בעניין מכרז לשרותי סיור ואבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי
(מס' מסמך  )341387על נספחיו ותנאיו (ובכלל זה הסכם ההתקשרות) ,ברורים לנו כל תנאי המכרז הנתונים
הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות במכרז ומביצוע ההתקשרות על פיו ,אנו מסכימים להם והצעתנו
הוגשה בהתאם לכך.
בהגשת הצעתנו אנו מוותרים 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 הגבלה מכל סוג בקשר עם המכרז ו/או שימושכם
בכל סמכות לפי מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור ,מכל
עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל .ככל שיש לנו דרישות ו/או טענות ו/או הבהרות כאמור ,אנו מצהירים ומתחייבים כי
העלנו אותן בטרם מועד הגשת ההצ עה 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

תפקיד

חתימה

עמוד  24מתוך 63

חותמת

תאריך

נספח א' – ההסכם ונספחיו
(מעטפה א')
(מס' מסמך)341388:
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נספח ב' – טבלת היענות והצהרת המציע ופירוט המסמכים שבמעטפה א' להצעה
(מעטפה א')
 .1טבלת היענות לדרישות המכרז

סעיף
למכרז

נוסח סעיף ותנאי במכרז

15.1

מסמך הוראות המכרז( ,סימוכין ,)341387:בצירוף
הפרטים ,חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך
בעמ'  24למסמך הנ"ל.

15.1

נספח ב' זה – טבלת היענות והצהרת המציע ופירוט
המסמכים שבמעטפה א' להצעה

15.1

ההסכם בנספח א' למכרז וכל נספחיו ,חתומים בכל דף
בר"ת למעט בעמ'  28להסכם חתום בחתימה מלאה
וחותמת המציע

15.1

אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים למכרז
ולהסכם חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע (נספח ג'
למכרז).

7.1

המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל ,ובעל כל
האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – ;1976

חתימת המציע המעידה על
כך שקרא והבין את נוסח
הסעיף והתנאי במכרז

מסמכים מצורפים בנוסף
מצורף מסמך המכרז הכולל את פרטי וחתימת המציע כנדרש בעמ'
 24למסמך הנ"ל (מס' מסמך )341387
 לא
 כן
יש לצרף נספח ב' זה למעטפה א' להצעה.
מצורף ההסכם בנספח א' למכרז וכל נספחיו כשהוא חתום כנדרש
בעמ'  28להסכם בחתימה מלאה וחותמת המציע
 לא

 כן

מצורף בזה אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים למכרז
נספח ג' למכרז.
 לא
 כן
מצורפים בזה:
 .1העתק תעודת התאגדות של המציע כחברה
 לא
 כן
 .2תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ,1976
חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד (נספח ד' למכרז)
 כן

 לא

 .3אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור של המציע
 כן
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 לא

סעיף
למכרז

נוסח סעיף ותנאי במכרז

חתימת המציע המעידה על
כך שקרא והבין נוסח
הסעיף והתנאי במכרז

מסמכים מצורפים בנוסף

7.2

למציע רישיון תקף למתן שירותי שמירה בהתאם לחוק
חוקרים פרטיים ושרותי שמירה ,התשל"ב1972-

7.3

למציע אישור "מפעל ראוי" המאפשר חימוש הסיירים
והמאבטחים בכל אזורי האבטחה עפ"י הנחיות המשרד
לביטחון פנים.

 כן

7.4

למציע רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו – .1996

מצורף העתק נאמן למקור של הרישיון לעסוק כקבלן שירות כנדרש

7.5

המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתו בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו ,1976-לא הורשע ביותר משתי עבירות
בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת החוקים
המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה
של דיני העבודה ,תשע"ב ,2011-ב 3-השנים האחרונות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת
הצעות במכרז.
לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו ,כהגדרתו
בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-עיצומים
כספיים בשל יותר משש הפרות של חוקי העבודה
המפורטים ברשימת החוקים המפורטים בתוספת
השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
תשע"ב ,2011-בשלוש השנים האחרונות מהמועד
האחרון להגשת הצעות במכרז .לעניין זה יראו מספר
הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת ,אם ניתן
אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
והתעשייה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה
אחת שעל בסיסה משתלם לו השכר.

7.7

המציע התחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם,
לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראת תכ"ם,

מצורף העתק רישיון תקף למתן שרותי שמירה בהתאם לחוק
חוקרים פרטיים ושרותי שמירה
 כן

7.6

 לא

מצורף אישור "מפעל ראוי" כנדרש

 כן

 לא

 לא

מצורף תצהיר של המציע ושל בעלי הזיקה בו בדבר קיום חובותיו
בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה ,צווי הרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע לצורך אספקת השירותים
בנוסח נספח ה' למכרז.
 כן

 לא

מצורף אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה
והתעשייה בדבר הרשעות ב 3-השנים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת הצעות ,קנסות בשנה האחרונה ועיצומים כספיים ב-
 3השנים האחרונות בקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ,אם היו,
או העדר הרשעות.
 כן

 לא

צורף תצהיר ובו התחייבות כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם,
לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראת תכ"ם" ,עידוד העסקת
עמוד  27מתוך 63

עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה" ,מס' 7.12.9
בנוסח נספח ה' למכרז.

"עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות
הממשלה" ,מס' .7.12.9

 כן
סעיף
למכרז
7.8

נוסח סעיף ותנאי במכרז

חתימת המציע המעידה על
כך שקרא והבין נוסח
הסעיף והתנאי במכרז

החל מ 1.1.2013 -ועד למועד הגשת ההצעה ,למציע היו
ו/או ישנן לפחות  4התקשרויות שונות למתן שרותי
אבטחה ,שכל אחת מהן לתקופה של  12חודשים לפחות,
שבוצעו  /מבוצעות על ידו ,וכל אחת מהן כללה או
כוללת את כל הפעולות הבאות:
אבטחת מתקני הלקוח באבטחה רצופה של  24שעות7 ,
ימים בשבוע 365 ,ימים בשנה;
ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה בישראל,
המאבטחים לפחות  2אתרים נפרדים ומרוחקים
גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד מהאחר .לפחות אחד
מסיורים אלה בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול).
לעניין ניסיון המציע בסעיף קטן זה:

 לא

מסמכים מצורפים בנוסף
מצורף שאלון להוכחת ניסיון המציע (נספח ז' למכרז) ,בצירוף חומר
נלווה רלבנטי ,חתום בראשי תיבות וחותמת המציע
 כן

 לא

התקשרות תיספר כהתקשרות עצמאית ונפרדת ,גם אם
היא התקשרות המשך או הרחבת התקשרות לרבות ע"י
מימוש אופציה ,לתקופה של  12חודשים נוספים לפחות.
המציע רשאי להסתמך על ניסיון עבר של חברה
בשליטתו (עפ"י הגדרת המונח שליטה בחוק ני"ע) בכפוף
להגשת מסמכים המוכיחים כי החברה הנשלטת העבירה
למציע את כל יכולותיה המקצועיות ,לרבות כ"א מנוסה,
לצורך מתן השירותים.
מצורפת הצהרה להוכחת העסקת כ"א של המציע (נספח ח' למכרז),
חתומה ע"י רו"ח

7.9

המציע העסיק ו/או מעסיק במישרין (ולא באמצעות
קבלן משנה) לצורך מתן שירותי אבטחה לפחות 300
מאבטחים (חמושים ו/או לא חמושים) בו זמנית ,באחת
ו/או יותר מהשנים שבין ( 2016 – 2013כולל).

 כן

7.10

המציע בעל מחזור מכירות שנתי במתן שרותי אבטחה
שלא פחת מסך כספי של  30מיליון  ₪בכל אחת מן

מצורף אישור חתום ע"י רו"ח מוסמך בנוסח שבנספח ט' למכרז,
המאשר כי לפי הדוחות הכספיים של המציע ,מחזור המכירות של
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 לא

המציע לא פחת מההיקף הכספי כמפורט בסעיף  7.6למכרז

השנים  2014 ,2013ו( 2015 -כולל).

 כן

סעיף
למכרז

נוסח סעיף ותנאי במכרז

7.11

המציע צירף תצהיר בנוסח בנספח ה' למכרז ,של המציע
ושל בעלי השליטה בו כמשמעותם בחוק הבנקאות
(רישוי) ,התשמ"א ,1981-בדבר קיום חובותיו בעניין
זכויות עובדיהם לפי חוקי העבודה המפורטים בנספח
זה ,כשהוא חתום כדין ,כאשר צורף אליו אישור של
מינהל ההסדר והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה
בדבר ההרשעות והקנסות והיעדרם.

,15.1
15.4

אישור זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על
ההצעה (נספח ו' למכרז).

17.7

המציג יגיש תוכנית הערכות מפורטת לביצוע המטלות
והשירותים הנדרשים במכרז ,בעלת תוכן עניינים
ומחולקת באופן לוגי וברור לסעיפים נפרדים ולסעיפי
משנה ,ככל שניתן.
הפירוט בתכנית הערכות יתייחס ,בין היתר לכל
הנושאים הבאים:
מערך גיוס כח האדם לביצוע השירותים;

חתימת המציע המעידה על
כך שקרא והבין את נוסח
הסעיף והתנאי במכרז

 לא

מסמכים מצורפים בנוסף
מצורפים:
תצהיר בכתב בנוסח בנספח ה' למכרז ,של המציע וכן של בעלי
השליטה בו כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א,1981-
מאושר בפני עו"ד
 לא
 כן
אישור של מינהל ההסדר והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר
ההרשעות והקנסות או היעדרם בהתאם לסעיף  7.7למכרז.
 כן

 לא

מצורף בזה אישור זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על
ההצעה (נספח ו' למכרז)
 כן

 לא

מצורפת תכנית הערכות מפורטת של המציע ,בהתאם לנדרש להלן
חתומה בראשי תיבות וחותמת המציע (נספח יא').
 כן
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 לא

מערך הכשרת כוח האדם להתקשרות עם חברות
הדרכה מאושרות;
מערך התייחסות לנושא הכשרה בתחום הבטיחות;
סוג ודגם רכבי הסיור בכל אחד מאזורי האבטחה
(בהתאם לנספח ג' להסכם " -דרישות השירות" ולנספח
ו' להסכם – "ציוד ואמצעים לביצוע השירותים").
ניהול פיקוח ובקרה – אנשי קשר  /תכנית בקרה ופיקוח
כמוגדר בנספח ג' בהסכם -דרישות השירות Scope of (.
)Work
16.2

מצורפת ערבות אוטונומית לקיום ההצעה ותנאי המכרז בסך
 ₪ 150,000בנוסח שבנספח י' למכרז ,כשהיא חתומה כדין ע"י הערב

המצאת ערבות אוטונומית לקיום ההצעה ותנאי המכרז
בסך  ₪ 150,000בתנאים ובתוקף כמפורט במכרז

 כן
15.2
15.4

המציע יצרף להצעתו כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך
המכרז ,חתומים בר"ת וחותמת המציע וככל מסמך
נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.

9.1

קבלת חוברת המכרז להגשה ,ההשתתפות במכרז והגשת
בקשה להבהרות לפי סעיף  11להלן ,מותנית בתשלום
המציע לחברה סך של ( ₪ 800הכולל בתוכו את המע"מ).

 לא

מצורפים כל הבהרה ו/או תיקון שנשלחו במהלך המכרז ,חתומים
בר"ת וחותמת המציע וכן כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז
 כן

 לא

מצורף העתק קבלה מהחברה על תשלום דמי השתתפות במכרז
 כן

 לא

אישור המציע [יש לצרף נספח ב' זה במלואו למעטפה א' להצעה]
.2
אנו הח"מ מאשרים בשם המציע כי כל המסמכים שנדרשו כאמור בטבלה שלעיל צורפו להצעת המציע כשהם ממלאים אחר כל התנאים הנדרשים.
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ג – אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים למכרז ולהסכם
(מעטפה א')
אישור
אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע _______________________________
[השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן כי:
קראנו והבנו את כל הנספחים למכרז למתן שרותי סיור ואבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי לרבות כל
הנספחים המצורפים להסכם ההתקשרות שצורף למכרז ,תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם
והם מהווים חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז:
ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ד'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים
(מעטפה א')
(יצורף להסכם בנספח כ' בגמר המכרז)
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 למכרז למתן שירותי סיור
ואבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי (מס' מסמך  )341387שנערך על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע"מ (להלן" :החברה").
 .2עד 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

____________________
חתימת המצהיר/ה

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 וכ י 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 ה'– תצהיר בדבר עמידה בחוקי העבודה ואי העסקת עובדים זרים לצורך ביצוע העבודות נשוא
ההסכם
(מעטפה א')
(יצורף להסכם בגמר המכרז)
.1

בין נתג"ז (להלן" :המזמין") לבין ________________________ (להלן" :המציע") ,עשוי להיחתם
הסכם למתן שירותי שמירה ואבטחה באתרי המזמין (להלן" :ההסכם") .אי לזאת ,אנו מצהירים
ומתחייבים בזאת כדלקמן:

.2

המציע מתחייב לקיים ח ובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים.

.3

המציע מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם ,לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראת
תכ"ם "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה" ,מס' .7.12.9

.4

המציע ישתף פעולה באופן מלא וימלא אחר הוראות החברה וכל בודק שכר מטעמה של החברה,
בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב – .2011

.5

להלן יפורטו ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה:

___________________________ __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
.6

להלן יפורטו ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני עבודה:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
להלן יפורטו ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה במציע בגין הפרת דיני
.7
עבודה:
_____________________________________________________________________________
_________________________ ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
.8

להלן יפורטו פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
.9

להלן יפורטו כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה (להלן" :הכלכלה והתעשייה") ,בשנתיים האחרונות
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות:
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_____________________________________________________________________________
___________________ __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .10להלן יפורטו כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה ,בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות ,בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב :2011 -
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
.11

התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא בינינו לבין המזמין.

ולראייה באנו על החתום:
חתימת מורשי החתימה של המציע:
בנוסף על ההצהרות הנ"ל ,אני מצהיר כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד
במסגרתו מאוגד המציע ,כי אני מוסמך לחתום בשם התאגיד על טופס הצעה זו וההצהרות המפורטות לעיל,
ולחייבו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתצימתי על הצעה זו.
שם פרטי _______________:שם משפחה _______________:ת.ז_______________:
תאריך _______________:חתימה  _______________:חותמת_______________:
שם פרטי _______________:שם משפחה _______________:ת.ז_______________:
תאריך _______________:חתימה  _______________:חותמת_______________:
אימות חתימה על יד עו"ד:
אני הח"מ _______________ :עו"ד ,מ.ר _______________ :מאשר/ת בזאת כי מר/גב':
_______________ ת.ז ,_______________ :ומר/גב' _______________ :ת.ז,_______________ :
אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
תאריך _______________ :חתימה _______________ :חותמת_______________ :
אישור חתימה על ידי עו"ד:
אני הח"מ _______________ :עו"ד ,מ.ר _______________ :מאשר/ת בזאת כי ה"ה:
_______________; _______________ אשר חתם על תצהיר בפני ,מומסך לעשות כן בשמו.
תאריך _______________ :חתימה _______________ :חותמת_______________ :
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חתימת בעלי השליטה במציע
שם פרטי _______________:שם משפחה _______________:ת.ז_______________:
תאריך _______________:חתימה  _______________:חותמת_______________:
שם פרטי _______________:שם משפחה _______________:ת.ז_______________:
תאריך _______________:חתימה  _______________:חותמת_______________:
שם פרטי _______________:שם משפחה _______________:ת.ז_______________:
תאריך _______________:חתימה  _______________:חותמת_______________:
אימות חתימה על יד עו"ד:
אני הח"מ _______________ :עו"ד ,מ.ר _______________ :מאשר/ת בזאת כי.1 :
_______________ ת.ז _______________ .2 ,_______________ :ת.ז.3 ,_______________ :
_______________ ת.ז _______________ :אשר זיהו עצמו ע"י ת.ז ולאחר שהזהרתים כי עליהם
להצהיר את האמת וכי יהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו את נכונות הצהרתם
הנ"ל וחתמו עליה.
תאריך _______________ :חתימה _______________ :חותמת_______________ :
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נספח ו'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע
(מעטפה א')
__________________ ,
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 המכרז ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף להצעתו במסגרת המכרז
נחתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלבנטיים 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.

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_____________
תאריך
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נספח ז' שאלון להוכחת ניסיון המציע
(מעטפה א')

*** ראה הנחיות למילוי הטופס בסוף הנספח לפי מספר הערה בסוגריים
שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .1שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :

.3
.4
.5

_______________

.6

_______________
_______________

.7

ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):
_______________

.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו _____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא לפרט).___________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב /
אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות בין
 2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד מהאחר.
כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .2שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________

.3
.4
.5
.6

_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו ____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).___________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .3שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________

.3
.4
.5
.6

_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו ____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).___________________________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .4שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________

.3
.4
.5
.6

_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו ____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).____________________________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .5שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________
_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.3
.4
.5
.6
.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו
_____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).__________________________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .6שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________

.3
.4
.5
.6

_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו ____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).___________________________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .7שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________

.3
.4
.5
.6

_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו ____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).___________________________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .8שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________

.3
.4
.5
.6

_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו ____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).___________________________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .9שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________

.3
.4
.5
.6

_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו ____אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).___________________________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :
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ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

שם הגוף המאובטח
(המזמין)
 +האם מונחה ע"י גוף
מנחה מקצועית ()1
 .11שם המזמין:

מהות שירותי האבטחה שבוצעו ()2

.1

_______________
.2
מהות השרות (אבטחת
מתקן/אבטחת תוואי /
אבטחת מרחב גיאוגרפי/
אחר(נא לפרט) :
_______________
_______________

.3
.4
.5
.6

_______________
ציין שם הגוף מנחה
מקצועית (אם קיים):

.7

_______________
.8

האם השרות כולל אבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע365 ,
ימים בשנה :כן  /לא.
תדירות סיורי האבטחה בשרות בתקופה של  24שעות הינה _____
פעמים.
מספר האתרים המאובטחים ע"י סיור אבטחה בודד הינו ___ אתרים.
אזור גיאוגרפי בארץ (נא
לפרט).__________________________________________:
תוואי שטח – סיור אבטחה בשטח  /סיור אבטחה עירוני  /סיור משולב
 /אחר(נא לפרט) _____________________________________:
האם השירותים כללו ביצוע סיורי אבטחה ממונעת וחמושה ,לפחות
בין  2אתרים נפרדים ומרוחקים גיאוגרפית (לפחות  20ק"מ) אחד
מהאחר .כן  /לא.
האם השירות כולל סיורים בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול):
א .כן  /לא .
ב .אורך תוואי כללי  ______ :ק"מ ומתוכו _____ ק"מ תוואי
לא סלול.
ערך ההתקשרות עפ"י החוזה (ש"ח)______________ :

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות (חוזה)
(לפחות למשך 12
חודש) ()3

מספר מאבטחים
שהועסקו בו זמנית
בשירותים
()4

פרט שנה וחודש:

ב______ :2013 -

פרטים אודות אנשי קשר ()5

התחלה ___/_____ :ב______ :2014 -
סיום___/_____ :

ב______ :2015 -
ב______ :2016 -

אישור המציע
חתימה בשם המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לכאורה לעמידת המציע בתנאי הסף הרלבנטיים.
שם מלא

תפקיד

חותמת

חתימה
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תאריך

הנחיות למילוי נספח ניסיון המציע לעיל( עפ"י מס' הערה בסוגריים):
( )1יש לציין את זהות הגוף המנחה מקצועית את המזמין .לעניין זה" ,גוף מנחה מקצועית" :משטרת ישראל  /שרותי הביטחון הכללי  /פיקוד העורף (צה"ל)  /אחר .בנוסף,נא
למלא במקומות הנדרשים וכן להקיף בעיגול במקומות הנדרשים .
( )2נא למלא במקומות הנדרשים וכן לציין את ערך ההתקשרות בש"ח המופיעה בחוזה עם המזמין וכן להקיף בעיגול במקומות הנדרשים .
( )3לפי תנאי הסף בסעיף  7.8למכרז  -החל מ 2013 -ועד יום הגשת ההצעה למציע לפחות  4התקשרויות שונות למתן שרותי אבטחה ,לרבות עם החברה ,שכל אחת מהן
לתקופה של  12חודשים לפחות ,שבוצעו ו/או מבוצעות על ידו ,וכל אחת מהן כוללת את כל הפעולות הבאות:
 אבטחת מתקני הלקוח באבטחה רצופה של  24שעות 7 ,ימים בשבוע 365 ,ימים בשנה;


ביצוע סיורי אבטחה חמושה ממונעים בישראל  ,המאבטחים לפחות  2אתרים נפרדים ומרוחקים גאוגרפית [לפחות  20ק"מ אחד מהשני] .לפחות אחד
מהסיורים אלו בתנאי נסיעת שטח (תוואי לא סלול) לאורך תוואי שטח מוגדר.

הערה :ניתן לציין התקשרות המשך להתקשרות המקורית/הרחבת התקשרות לרבות ע"י מימוש אופציה ,שתקופתם לא פחות מ 12 -חודשים.
( )4נא לציין שם פרטי ושם משפחה ,מספר טלפון של שני אנשי קשר לפחות שאחד מהם הוא ממונה הביטחון של הגוף המאובטח (המזמין).
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נספח ח' – הצהרת המציע על העסקת כ"א
(מעטפה א')
אני הח"מ מאשר בזאת כי ______________________________________ [הכנס שם מלא של המציע]
העסיק ו/או מעסיק במישרין (ולא באמצעות קבלן משנה) לצורך מתן שירותי אבטחה לפחות  300מאבטחים
(חמושים ו/או לא חמושים) (להלן" :מאבטחים") בו זמנית ,באחת ו/או יותר מהשנים שבין ;2013 - 2016
שם רו"ח __________________________________ :מס' רישיון______________ :
חתימה ______________ :חותמת______________ :
תאריך______________ :
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נספח ט' -אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע
(מעטפה א')
אני הח"מ מאשר בזאת כי לפי הדו"חות הכספיים של ______________________________________
[הכנס שם מלא של המציע] (להלן" :המציע"):
 .1מחזור היקף המכירות השנתי של המציע לא פחת מסך של  30מיליון  ₪בכל אחת מהשנים שנים ,2013
 2014ו 2015 -בממוצע.
 .2מחזור המכירות של המציע בכל אחת מהשנים שלעיל הוא כלהלן:
א .בשנת ₪ _____________________________ :2013
ב .בשנת ₪ _____________________________ :2014
ג .בשנת ₪ _____________________________ :2015
שם רו"ח __________________________________ :מס' רישיון______________ :
חתימה ______________ :חותמת______________ :
תאריך______________ :

עמוד  49מתוך 63

נספח י' – נוסח ערבות הצעה
(מעטפה א')
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'
 .1על פי בקשת ____________ [הכנס את שם מדויק של המציע] (להלן  -המציע) אנו ______________ [הכנס
את שם הבנק/חב' ביטוח וכתובת מלאה] ערבים בזה כלפיכם ,בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי,
לתשלום כל סכום עד לסכום של  150,000ש"ח (להלן – סכום הערבות) שתדרשו מאת המציע .הערבות מוצאת
בקשר עם הצעה למכרז למתן שרותי סיור ואבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי (מס' מסמך  )341387שנערך
ע"י חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  7ימים מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי
שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע ומבלי שתעמודנה לנו טענות של המציע .כמו כן ,מוסכם בזאת
במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או
לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
 .3אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום
הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום
הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי
יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
 .4אתם זכאים ורשאים להסב כתב ערבות זה לטובת מדינת ישראל בלבד.
 .5אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  2לעיל.
 .6כל דרישה תחת ערבות זו תוגש בכתב לבנק שכתובתו מצוינת בסעיף  1לעיל ,במהלך שעות העבודה הרגילות.
 .7אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום עפ"י
כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת
למציע עפ"י הדין.
 .8בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המציע כלפיכם והינה בלתי חוזרת ,בלתי
מותנית ועצמאית.
 .9דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך בתביעה בקשר לערבות זו יובא בפני בית המשפט המוסמך בתל
אביב  -יפו בלבד.
 .10הערבות תהיה בתוקף עד ליום  31.4.2017ועד בכלל.
 .11דרישה בכתב כאמור לעיל משמעה דרישה שתמסר בדואר רשום או במסירה אישית ,אך אין פרושה דרישה
שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס או מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות.
ערבות זו הוצאה לפועל באמצעות אחד או יותר נושאי משרה ,המוסמך כדין ,בתאריך __________.2016 ,
בכבוד רב,
[____________________] [הכנס את שם הבנק/חב' ביטוח]
על ידי___________________:
שם_____________________:
תפקיד___________________:
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נספח יא' – תכנית ההיערכות של המציע
(מעטפה א')
תוכנית ההיערכות תוכן ע"י המציע ותצורף בנספח זה
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(מעטפה ב')

נספח יב'  -הצעת מחיר  -עלות גלובאלית

 .1טופס הצעת מחיר לשירותי אבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי ( אזור אבטחה צפון)
תיאור השירות/עבודה כמפורט בנספח ג'-
דרישות השרות ()Scope of Work
[עמודה א]
1א

1ב
1ג
1ד
1ה
1ו

סיור מספר 1
 .1שעות היום -סיור דינאמי.
 .2שעות הלילה
סיור בין מתקני החברה בדילוגים ומוכנות
מיידית לתגובה לאירוע בנקודת המתנה ,עפ"י
הנחיית הממונה (הסיור אינו צפוי לנוע על
התוואי אלא במקרים חריגים)
סיור מספר 2
 .1שעות היום בלבד -סיור דינאמי.
 .2כוננות לילה:
מחיר קומפלט עבור מוכנות מיידית בבתי
הכוננים כפי שיאושר ע"י הממונה.
(יציאת הסיור עד  30דק' מהזנקה והגעה
לאירוע עד  30דק' נוספות).
(ראו הערות מס'  11, 10ו ) 12-

מחיר ליחידה
בודדת לחודש
( ב ₪-ללא מע"מ)
[עמודה ג]

אמצעים ( תיאור יחידה
בודדת)
[עמודה ב]

רכב סיור 4x4
(מתייחס ל 24-ש"ע)
[א]

סייר קווים
(מתייחס ל 24-ש"ע)
רכב סיור 4x4
(מתייחס לשעות היום בלבד)
סייר קווים
(מתייחס לשעות היום בלבד)
שני סיירי קווים
(מתייחס לכוננות לילה
בלבד)
רכב סיור 4x4
(מתייחס לכוננות לילה
בלבד)

[ב]

כמות בחודש
[עמודה ד]

1
(רכב אחד)

24

2
(שני סיירים)

24

1
(רכב אחד)

24

2
(שני סיירים)
1
(שני סיירים)
1
(רכב אחד)

סה"כ לאזור אבטחה צפון
[א] סה"כ עלות שכר עבודה לשעה למעביד כמוצהר בנספח יד' ,סעיף  732 X 10שעות ( 24שעות ביממה  30.5 Xימי עבודה בחודש).
[ב] סה"כ עלות שכר עבודה לשעה למעביד כמוצהר בנספח יד' ,סעיף  366 X 10שעות ( 12שעות  30.5 Xימי עבודה בחודש).
[ג] סה"כ עלות ,כמוצהר בנספח יג' ,פרק ג' ,סעיף  X 5שני סיירי קווים.
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סה"כ מחיר
לחודש
(ללא מע"מ)
ב₪ -
[עמודה ה']

כמות ל24-
חודשים
(ללא
מע"מ)
ב₪-

24
[ג]

24
24

סה"כ מחיר ל-
 24חודשים
(ללא מע"מ)
ב₪ -

 .2טופס הצעת מחיר לשירותי אבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי ( אזור אבטחה מרכז)
תיאור השירות/עבודה כמפורט בנספח ג'-
דרישות השרות ()Scope of Work
[עמודה א]

מחיר ליחידה
בודדת לחודש
( ב ₪-ללא מע"מ)
[עמודה ג]

אמצעים ( תיאור יחידה
בודדת)
[עמודה ב]

כמות בחודש
[עמודה ד]

סה"כ מחיר
לחודש
(ללא מע"מ)
ב₪ -
[עמודה ה']

2א

2ב
2ג
2ד

2ה
2ו
2ז

2ח

סיור מספר 1
 .1שעות היום -סיור דינאמי.
 .2שעות הלילה
סיור בין מתקני החברה בדילוגים ומוכנות
מיידית לתגובה לאירוע בנקודת המתנה ,עפ"י
הנחיית הממונה (הסיור אינו צפוי לנוע על
התוואי אלא במקרים חריגים)
סיור מספר 2
 .1שעות היום  -סיור דינאמי.
 .2שעות הלילה
סיור בין מתקני החברה בדילוגים ומוכנות
מיידית לתגובה לאירוע בנקודת המתנה ,עפ"י
הנחיית הממונה (הסיור אינו צפוי לנוע על
התוואי אלא במקרים חריגים)
אופציה (תוספת עבור תוואי עתידי):
סיור מספר 3
 .1שעות היום בלבד – סיור דינאמי.
 .2כוננות לילה:
מחיר קומפ' עבור מוכנות מיידית בבתי
הכוננים כפי שיאושר ע"י הממונה.
(יציאת הסיור עד  30דק' מהזנקה
והגעה
לאירוע עד  30דק' נוספות).
(ראו הערות מס'  11, 10ו ) 12-

רכב סיור 4x4
(מתייחס ל 24-ש"ע)
[א]

סייר קווים
(מתייחס ל 24-ש"ע)
רכב סיור 4x4
(מתייחס ל 24-ש"ע)

[א]

סייר קווים
(מתייחס ל 24-ש"ע)
רכב סיור 4x4
(מתייחס לשעות היום בלבד)
סייר קווים
(מתייחס לשעות היום בלבד)

[ב]

כמות ל24-
חודשים
(ללא
מע"מ)
ב₪-

1
(רכב אחד)

24

2
(שני סיירי קווים)

24

1
(רכב אחד)

24

2
(שני סיירי קווים)

24

1
(רכב אחד)

24

2
(שני סיירי קווים)

24
[ג]

שני סיירי קווים
(מתייחס לכוננות לילה
בלבד)

1
(שני סיירים)

24

רכב סיור 4x4
(מתייחס לכוננות לילה
בלבד)

1
(רכב אחד)

24

סה"כ לאזור אבטחה מרכז
[א] סה"כ עלות שכר עבודה לשעה למעביד כמוצהר בנספח יד' ,סעיף  732 X 10שעות ( 24שעות ביממה  30.5 Xימי עבודה בחודש).
[ב] סה"כ עלות שכר עבודה לשעה למעביד כמוצהר בנספח יד' ,סעיף  366 X 10שעות ( 12שעות  30.5 Xימי עבודה בחודש).
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סה"כ מחיר ל-
 24חודשים
(ללא מע"מ)
ב₪ -

[ג] סה"כ עלות ,כמוצהר בנספח יג' ,פרק ג' ,סעיף  X 5שני סיירי קווים.

 .3טופס הצעת מחיר לשירותי אבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי ( אזור אבטחה דרום)

תיאור השירות/עבודה כמפורט בנספח ג'-
דרישות השרות ()Scope of Work
[עמודה א]
3א

3
ב
3ג
3ד
3ה
3ו

אמצעים ( תיאור יחידה
בודדת)
[עמודה ב]

סיור מספר 1
 .1שעות היום -סיור דינאמי.
 .2שעות הלילה
סיור בין מתקני החברה בדילוגים ומוכנות
מיידית לתגובה לאירוע בנקודת המתנה ,עפ"י
הנחיית הממונה (הסיור אינו צפוי לנוע על
התוואי אלא במקרים חריגים)
סיור מספר 2
 .1שעות היום בלבד -סיור דינאמי.
 .2כוננות לילה:
מחיר קומפ' עבור מוכנות מיידית בבתי
הכוננים כפי שיאושר ע"י הממונה( .יציאת
הסיור עד  30דק' מהזנקה והגעה
לאירוע עד  30דק' נוספות).
(ראו הערות מס'  11, 10ו ) 12-

מחיר ליחידה בודדת
לחודש
( ב ₪-ללא מע"מ)
[עמודה ג]

רכב סיור 4x4
(מתייחס ל 24-ש"ע)
[א]

סייר קווים
(מתייחס ל 24-ש"ע)
רכב סיור 4x4
(מתייחס לשעות היום בלבד)
סייר קווים
(מתייחס לשעות היום בלבד)

[ב]

שני סיירי קווים
(מתייחס לכוננות לילה
בלבד)
רכב סיור 4x4
(מתייחס לכוננות לילה
בלבד)

כמות בחודש
[עמודה ד]

1
(רכב אחד)

24

2
(שני סיירי קווים)

24

1
(רכב אחד)

24

2
(שני סיירי קווים)

24
[ג]

1
(שני סיירים)

24

1
(רכב אחד)

24

סה"כ לאזור אבטחה דרום
[א] סה"כ עלות שכר עבודה לשעה למעביד כמוצהר בנספח יד' ,סעיף  732 X 10שעות ( 24שעות ביממה  30.5 Xימי עבודה בחודש).
[ב] סה"כ עלות שכר עבודה לשעה למעביד כמוצהר בנספח יד' ,סעיף  366 X 10שעות ( 12שעות *  30.5ימי עבודה בחודש).
[ג] סה"כ עלות ,כמוצהר בנספח יג' ,פרק ג' ,סעיף  X 5שני סיירי קווים.
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סה"כ מחיר
לחודש
(ללא מע"מ)
ב₪ -
[עמודה ה']

כמות ל24-
חודשים
(ללא
מע"מ)
ב₪-

סה"כ מחיר ל-
 24חודשים
(ללא מע"מ)
ב₪ -

 .4סיכום הצעת המחיר לשירותי אבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי (לכל האזורים ל 24-חודשים)

תיאור השירות/עבודה כמפורט בנספח ג' -דרישות השרות ()Scope of Work
1

סה"כ הצעת מחיר לשירותי אבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי  -אזור אבטחה צפון
(ל 24-חודשים)

2

סה"כ הצעת מחיר לשירותי אבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי  -אזור אבטחה מרכז
(ל 24-חודשים)

3

סה"כ הצעת מחיר לשירותי אבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי  -אזור אבטחה דרום
(ל 24-חודשים)

סה"כ הצעת מחיר לשירותי אבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי
( לכל האזורים ל 24-חודשים .סכום סעיפים )1+2+3
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סה"כ מחיר (ללא מע"מ) ב₪ -

 .5הערות לטופס הצעת המחיר
1

התיאור המופיע בעמודות א  -ד לעיל ,הינו תמציתי וכללי בלבד .פירוט השירותים והדרישות לביצוע הן כמפורט בהסכם השירותים על נספחיו ובהתאם להוראות המכרז.

2

מציע שלא מילא טופס זה כנדרש (לא מילא אותו כלל או מילא באופן חלקי) ,ייחשבו סעיפים שבהם לא צוין מחיר כשירות שיינתן ללא תמורה.

3

כל הכמויות הנקובות בנספח הן משוערות על בסיס אומדן כללי בלבד והן ניתנות להגדלה או לצמצום בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם לעניין שינויים.

4

סה"כ מחיר ל 24-חודשים עבור רכב סיור  ,סיירי קווים וכוננות לילה לכל סיור יהווה סיכום מכפלת הכמות שבעמודת "כמות " [עמודה ד] ב" סה"כ מחיר לחודש "
[עמודה ה'].

5
6

7

סה"כ מחיר ל -חודש עבור סיירי קווים יהווה סיכום מכפלת הכמות שבעמודת "כמות " [עמודה ד'] ב" מחיר ליחידה בודדת לחודש " [עמודה ג'].
יום חול כולל גם ימי ו' וערבי חג .המציע ישלם לעובדיו בגין עבודה בשעות נוספות ,שבת וחג את התוספת הנדרשת לשכר בהתאם לדין במועד ביצוע העבודה ובהתאם
להוראות ההסכם.
מובהר ,כי החברה (להבדיל מהמציע) לא תשלם תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" בין ששעות נוספות אלה מבוצעות בשבת או חג ,לרבות במקרה של הצורך
להארכת משמרות בסעיף  7.6להסכם.
על המציע לתמחר זאת במסגרת הצעתו ובסד"כ כ"א לצורך ביצוע השירותים וסידור משמרות העבודה.
עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות שלעיל תבוצע רק באישור מראש של הממונה בחברה
שינוי בכמות הרכבים ב"תוואי קיים" רלבנטי ,בין שהוא תוצאה של שינוי ב"אורך תוואי קיים" ובין אם לאו ,יתומחר בהתאם למחיר שנקבע לכלי הרכב הרלבנטי
בנספח הצעת המחיר (בעמודה ד).
במקרה כזה לא תשולם התוספת בגין סעיף  8במחירון כוח אדם ואמצעים נוספים  -נספח יג' להסכם "תוספת של  16וק"מ ומעלה לתוואי" כאמור ,אף אם חל שינוי
באורך התוואי הקיים.
לחברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט על הצורך בשינוי בכמות כלי הרכב או העדר הצורך בשינוי ,בשל שינוי באורך תוואי קיים .תוספת של רכבים או
צמצומם במקרים אחרים תעשה בהתאם למסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם.

8
9
10

כוננות לילה -המחיר המוצע ביום חול (כולל יום ו' וערבי חג) .תשלום בגין שבת ,שבתון ,יום כיפור וחג – תשולם התוספת בהתאם לדין במועד ביצוע העבודה.
סה"כ המחיר המסכם את סה"כ העלויות לכל אזורי האבטחה  +סה"כ המחירון שבהצעה הוא לצורך השוואת מחירי המציעים בלבד במכרז ואין החברה
מתחייבת לכמות השירותים שננקבה בנספח הצעת המחיר או בהסכם.
הרכב הנדרש לכוננות לילה יהיה אחד מרכבי סיור היום ,לא נדרש רכב נוסף!

11
רכב וכ"א כוללים את כל הנדרש להפעלתם במסגרת השירותים ,לרבות דלק וכיו"ב בהתאם למכרז ,וההסכם על נספחיהם
12
בתי הכוננים יהיו בסמיכות לאזור האבטחה ומותנה באישור הממונה.
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(מעטפה ב')

נספח יג' – הצעת מחיר  -מחירון כוח אדם ואמצעים נוספים
פרק א' – הצעת המחיר (ראו הנחיות למילוי הטבלה בדף הבא)

אמצעי אבטחה

יחידת מידה []3[ ]2

כמות משוערת ל 24-חודשים
[]1

מחיר ליחידת
מידה בש"ח
(ללא מע"מ)

כח אדם
"מאבטח מתקנים קבוע"
( 1מאבטח בעל הכשרה מינימאלית של  8ימים המוצב דרך קבע באבטחת
מתקן)

שעת עבודה

7,200
(לפי  300ש"ע בחודש * 24חד'(

[ד]

 2סייר קווים (  11ימי הכשרה )

שעת עבודה

288
(לפי  2סיירים *  12ש"ע * 12
ימי עבודה)

[ד]

"מפקח"
( 3בוגר קורס מנהלי אבטחה על בסיס תו תקן משטרת ישראל)
(המחיר יהיה אחיד לכל אחד מאזורי האבטחה)

שעת עבודה

80
(לפי  1איש קשר *  8ש"ע * 10
ימי עבודה)

כלי רכב
" 4רכב סיור  "4X4לסיור דינאמי[]7
(כולל דלק כ 500 -ק"מ)

יום עבודה (עד 24
ש"ע)

 24ימי עבודה

"רכב סיור ]7["4X4
 5מוכנות מיידית לתגובה (קריאת פתע)
(כולל דלק)

יום עבודה (עד 12
ש"ע)

 24ימי עבודה
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סה"כ מחיר בש"ח
לתקופה של 24
חודשים ליח' מידה
(ללא מע"מ) []A

תוספת למחיר שעת כוננות לילה עבור רכב סיור  4X4בלבד לתגובה
לאירוע בנקודת המתנה בכל אזור האבטחה ומוכנות לתגובה מיידית,
על פי הנחיית הממונה.
(רכב הסיור יעמוד בנקודה אחת ויהיה מוכן להזנקה לאירוע).
( 6המחיר יהיה אחיד לכל אחד מאזורי האבטחה)

שעת עבודה

384
( 12ש"ע *  32ימי עבודה)

(התמורה בגין סיירי הקווים תשולם לפי סעיף  2במחירון ו/או עפ"י כל
דין)
(הרכב הנדרש לכוננות לילה יהיה אחד מרכבי סיור היום ,לא נדרש
רכב נוסף)
תוספת למחיר שעת כוננות לילה עבור רכב סיור  4X4בלבד לסיור
דינאמי בין מתקני החברה באזור האבטחה ,על פי הנחיית הממונה.
(הסיור יבוצע בדילוגים .למעט במקרים חריגים הסיור אינו צפוי לנוע
על התוואי ).
( 7המחיר יהיה אחיד לכל אחד מאזורי האבטחה)

שעת עבודה

384
( 12ש"ע *  32ימי עבודה)

( התמורה בגין סיירי הקווים תשולם לפי סעיף  2במחירון ו/או עפ"י
כל דין )
(הרכב הנדרש לכוננות לילה יהיה אחד מרכבי סיור היום ,לא נדרש
רכב נוסף)

הארכת תוואי קיים
תוספת למחיר רכב סיור  4X4בלבד ,בשל הארכת תוואי קיים של
השירותים הקיימים ,ב 1 -ק"מ נוסף לתוואי הקיים ,לפי תמ"א ואישור
ממונה ,החל מהק"מ ה 16 -הנוסף ואילך ללא שינוי בכמות כלי רכב
(סעיף  13להסכם)
8

(ראו גם הערה[) ]6

ק"מ

80

כמות להארכת תוואי  40 -ק"מ (משוער)
סה"כ בש"ח
(ללא מע"מ) []4

[ד] סה"כ עלות שכר עבודה לשעה למעביד כמוצהר בנספח יד' ,סעיף .10
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פרק ב' – הנחיות למילוי מחירון כוח אדם ואמצעים נוספים שלעיל (נספח יג'):
כללי

מחירון כוח אדם ואמצעים נוספים שלעיל מציין את המחיר שתשלם החברה עבור אמצעי האבטחה המפורטים בו ,כחלק ממשימות נוספות על תכולת העבודה שנקבעה
בהסכם.
מציע שלא מילא טופס זה כנדרש (לא מילא אותו כלל או מילא באופן חלקי) ,ייחשבו סעיפים שבהם לא צוין מחיר כשירות שיינתן ללא תמורה.
כל הכמויות הנקובות בנספח הן משוערות לתקופה של  24חודשים על בסיס אומדן כללי בלבד והן ניתנות להגדלה או לצמצום בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם לעניין
שינויים.
החברה אינה מתחייבת לממש את הכמויות כולן ו/או חלק ,לגבי פריט אחד ו/או יותר מהפריטים בנספח הצעת המחיר.
כולל ימי חול ,ימי ו' וערבי חג .המציע ישלם לעובדיו תשלום בגין עבודה בשעות נוספות ,שבת ,שבתון ,יום כיפור וחג את התוספת הנדרשת לשכר בהתאם לדין במועד
ביצוע העבודה ובהתאם להוראות ההסכם.
מובהר ,כי החברה (להבדיל מהמציע) לא תשלם תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" בין ששעות נוספות אלה מבוצעות בשבת או חג ,לרבות במקרה של הצורך
להארכת משמרות בסעיף  7.6להסכם ,ועל המציע לתמחר זאת במסגרת הצעתו ובסד"כ כ"א לצורך ביצוע השירותים וסידור משמרות העבודה .עבודה מעבר לשעות
העבודה הרגילות שלעיל תבוצע רק באישור מראש של הממונה בחברה .לדוגמא :במידה ויידרש "סייר קווים" למשך יותר מ 8 -שעות ,המציע יידרש להקצות יותר
מ"סייר קווים" בודד על מנת שלא תשולמנה שעות נוספות או שיקבל את אישור הממונה מראש לביצוע שעות נוספות ,בכפוף לדין ,ועל חשבון המציע.
המחיר כולל את כל העלויות וההוצאות של המציע הקשורות בהעמדת כלי הרכב .בין היתר ,הוצאות רכב ודלק ,בהתאם לסעיף סופיות התמורה בהסכם.
יום עבודה (יום חול עד  12ש"ע או עד  24ש"ע לפי ההגדרה בסעיף הרלוונטי).
רכב וכ"א כוללים את כל הנדרש להפעלתם במסגרת השירותים ,לרבות דלק וכיו"ב בהתאם להסכם על נספחיו

4
5

"סה"כ מחיר בש"ח" ( עמודה  )Aיהווה סיכום מכפלת הכמויות שבעמודת "כמות משוערת ל 24-חודשים" ב"מחיר ליחידת מידה בש"ח"
סה"כ המחיר המסכם את סה"כ העלויות שבהצעה הוא לצורך השוואת מחירי המציעים בלבד במכרז ואין החברה מתחייבת לכמות השירותים שננקבה בנספח הצעת
המחיר או בהסכם.
התוספת תשולם ע"י החברה בגין כל ק"מ נוסף או חלק ממנו ,החל מהק"מ ה 16 -ואילך ,עבור תוספת ק"מ ל"תוואי הקיים",
ובלבד שהחברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לא משנה את כמות כלי הרכב שב"תוואי הקיים" הרלבנטי לעומת כמות הרכבים שהוגדרה בהסכם לצורך תחילת מתן
השירותים .התוספת כוללת את כל העלויות וההוצאות של המציע הקשורות בכך ,בין היתר ,הוצאות רכב ודלק ,בהתאם לסעיף סופיות התמורה שבהסכם.
חישוב היקף הק"מ הנוספים יעשה בהתאם לביצוע בפועל כפי שימדד עפ"י תכנית מתאר ארצית (תמ"א) הרלבנטית מאושרת ,בכפוף לאישור הממונה.
המחיר יתבסס על פתרון רכב נוסף של המציע מעבר למה שנתבקש במסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם.
לחברה שמורה הזכות לדרוש מראש שירות לשעות עבודה בודדות ולא ליום עבודה כמוגדר בסעיף והתמורה ,תשולם לפי החלק היחסי של שעות העבודה שבוצעו בפועל.
הכמויות במחירון הן להערכה בלבד למטרת השוואת הצעות .התשלום יבוצע לפי ביצוע השירותים בפועל.

1

2

3

6

7
8
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פרק ג' – הצהרת הקבלן לעניין נספח יב' -טופס הצעת המחיר ונספח יג' -מחירון כוח אדם ואמצעים נוספים
[יש להשלים במקומות הנדרשים להלן]
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שם מלא

אנו הח"מ ,מצהירים בשם הקבלן כי השכר יסוד שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל כמפורט לעיל ,לא יפחת מ35 -
שקלים חדשים לשעה [מחיר מינימום יסוד שנקבע במכרז].
אנו הח"מ ,מצהירים בשם הקבלן כי השכר שישולם על ידינו לסייר קווים /מאבטח מתקנים עבור שעת עבודה ביום חול רגיל כמפורט לעיל,
יהיה  ________-שקלים חדשים לשעה (כמוצהר בנספח יד' ,שכר ברוטו ,סכום סעיפים .)1-8
הרינו מצהירים כי עלות השכר למעביד לשעת עבודה ,כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח יד' שצירפנו וכן כולל הרווח הקבלני ,לא תעלה
מעל  57שקלים חדשים.
אנו הח"מ ,מצהירים בשם הקבלן כי הרווח הקבלני המגולם בעלות השכר למעביד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל של סייר קווים ו/או מאבטח
מתקנים כמפורט לעיל ,יהיה . ______ %
אנו הח"מ ,מצהירים בשם הקבלן כי התמורה שתשולם לסייר קווים עבור כוננות לילה תהיה ________ שקלים חדשים לחודש .
הרינו מאשרים כי קראנו את כל מסמכי המכרז ונספחיו ,הבנו אותם ,אין לנו כל סייג לגביהם ,הצעתנו שלמה והתמורה שבהצעתנו כוללת את
כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי המכרז ונספחיו ,לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ.

תפקיד

חותמת

חתימה
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תאריך

(מעטפה ב')

נספח יד' טבלת שיקוף עלויות העסקה של העובד הבודד

על המציע למלא את הנתונים בהתאם להוראת חשכ"ל " 7.11.3.3עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה
בתחום האבטחה והשמירה" מיום ( 1.7.2016וכל עדכון להוראה זו ככל שיפורסם).
יצורף למעטפת הצעת המחיר
א .המציע מצהיר כי ישלם לעובדיו במסגרת הצעת המחיר שהוצעה על ידו את כל הרכיבים המפורטים
להלן:
רכיב

סייר קווים  /מאבטח מתקן

שכר יסוד

(לא פחות מ ₪ 35-לשעה)

1
___________ ₪
2

חופשה ()4.24%

3

חגים ()3.47%

___________ ₪
___________ ₪
4
₪1.32

הבראה
5

פנסיה ()7.5%

6

פיצויים ()8.33%

7

ביטוח לאומי ()3.45%

___________ ₪
___________ ₪
___________ ₪
8

קרן השתלמות ()7.5%

9

רווח קבלני
(כולל תקורות וכל עלות העסקה נוספת)

10

סה"כ עלות שכר עבודה לשעה למעביד
(סך סעיפים  1-9לעיל)

___________ ₪
______ )% ____( ₪
(לא יותר מ)₪ 57-
___________ ₪

ב .בנוסף ,מצהיר המציע כי ישלם לעובדיו במסגרת הצעת המחיר שהוצעה על ידו את כל הרכיבים הנוספים
והתוספות הנוספות המופיעים בהודעת תכ"ם " 7.1.3.3עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום
האבטחה והשמירה" ,ככל שתעודכן מעת לעת ,וכן את כל רכיבי השכר והתנאים המגיעים לעובדיו עפ"י
כל דין ,הסכם קיבוצי ,צו הרחבה וכל הוראה מחייבת אחרת הקיימים נכון למועד הגשת ההצעה.
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ג .כל שינוי מחייב בתנאי העסקת עובדי הקבלן כאמור לעיל ,אשר ייכנס לתוקפו לאחר מועד הגשת ההצעה
יביא לעדכון התמורה כדלקמן:
( )1עבור עדכון לרכיבי שכר הקיימים במועד הגשת ההצעה תשולם תוספת הרווח הקבלני ,בהתאם
לאחוז הרווח הקבלני אשר הוצהר ע"י המציע בסעיף  9בטבלה לעיל.
( )2עבור רכיבים/תנאים נוספים אשר אינם קיימים במועד הגשת ההצעה לא תשולם תוספת רווח
קבלני.
אישור המציע
חתימה בשם המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לכאורה לעמידת
המציע בתנאי הסף הרלבנטיים.
שם מלא

תפקיד

חתימה

עמוד  62מתוך 63

חותמת

תאריך

נספח טו' – הודעה על כוונה להשתתף במכרז  /במפגש קבלנים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מגדל עתידים ,בניין 8
קריית עתידים ,תל אביב 6158101
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ (להלן:
"המשתתף") לעניין המכרז לבחירת קבלן למתן שרותי סיור ואבטחה למערכת ההולכה לגז טבעי (מס'
מסמך  )341387מאשר כי בזאת כלהלן (נא סמן  Xבריבוע הרלבנטי להלן):



בכוונת המציע להשתתף במכרז ולהגיש הצעה.



אין בכוונת המציע להשתתף במכרז ולהגיש הצעה.

יצירת קשר עם המציע
איש קשר:
טלפון ___________________ :מכשיר נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
פרטי המציע
שם המציע_______________________________ :
שם נציג המציע____________________________ :
תפקיד נציג המציע__________________________ :
טלפון ___________________ :פקס___________ :
כתובת_______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך__________________:
יש לשלוח נספח זה עד למועד שנקבע לתאום עם החברה על מנת להשתתף בסיור הקבלנים לדואר
אלקטרוניc-tender@ingl.co.il :
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