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ל עבור תחנת הפחתת חשמ לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות ראשי ןקבלמכרז פומבי לבחירת  

 OPCחדרה ( PRMSלחץ )

 

 רקע כללי על החברה

 

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

, להקמה והפעלה של מערכת ארצית להולכת גז 2002 –בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 

 "(.ערכתהמטבעי בישראל )להלן: "

 

מתוקף תפקידה אחראית החברה להקמתם ולתפעולם של קווי צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה בקטרים 

שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה וכן של תחנות מסוגים שונים )כגון תחנות קבלה לגז טבעי, תחנות 

 להפחתת לחץ ותחנות להגפה(. 

 

צומה למשק הישראלי, הן מבחינה כלכלית, הן מבחינת הקמת המערכת הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות ע

 איכות הסביבה והן לשם מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. 

 

 המכרז .1

, לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמלראשי  ןקבלהחברה מעוניינת לקבל הצעות לבחירת  .1.1

הקמת  ,בין השאר ,בודות יכללוהע. "(העבודות)להלן: " OPCחדרה  (PRMSלהקמת תחנת הפחתת לחץ )

, , חדרי בקרה וחשמל, חומה היקפית, תשתיות מים, חשמל, ביוב ותקשורתהפחתת לחץ ציודל מבנה

  ."(ההסכםלמכרז זה )להלן: " כמסמך ב')על נספחיו( המצורף הכל כמפורט בהסכם 

ת להתקנת צנרת גז טבעי מובהר, כי בנוסף לעבודות שיבוצעו על ידי המציע הזוכה )הקבלן(, יבוצעו עבודו .1.2

)כהגדרתם  קבלנים ממונים מטעם החברהעל ידי  PRMS -בלחץ גבוה ועבודות להתקנת מערכות ה

  "(.הפרויקטלהסכם( )כל העבודות יחד יקראו להלן: " 10.8בסעיף 

"קבלן ראשי" שמש הקבלן י קבלנים הממונים כאמור )שאינם קבלני משנה של הקבלן(,עבודות הלעניין 

)כדוגמת  מחוץ לאתר העבודות יהם, רק לעבודותיהם באתר העבודות ולא לעבודות(תו בהסכםכהגדר)

 .עבודות הצנרת מחוץ לתחנת הגז(

לעניין עבודות חשמל מובהר, כי אם יבקש הקבלן לבצען באמצעות קבלן משנה, על קבלן משנה זה  .1.3

 . יהיה להיות בעל הסיווג הקבלני המתאים לביצוע עבודות החשמל

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להקטין ו/או לבצע בשלבים את  החברה .1.4

העבודות המבוקשות, מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי הרכיבים ומבלי 

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

ו/או  ו/או במידות ו/או בדרישות הטכניות ו/או בהיקף העבודה ם בפרטיםייתכנו שינויי מובהר, כי .1.5

על שינויים כאמור, ככל שיהיו, יחולו הוראות ההסכם . בלוחות הזמנים המפורטים במסמכי המכרז

 לעניין התאמות )אם בכלל( בתמורה ו/או בלוחות הזמנים לביצוע העבודות. 
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 לוחות זמנים למכרז .2
  

בין , 8/1/2017ועד ליום  13/12/2016החל מיום , ה' –בימים א'  כי המכרזמסמ לקבלתמועדים  א
 . 16:00  – 9:00השעות 

 ב
השתתפות -מועד סיור קבלנים 
 חובה להגשת הצעה

 יכניסה למפעלשער  – המפגש מקום ,9:00 בשעה 20/12/2016
אם וככל שישתנו  .אמריקה ישראל בע"מ )מנא"י(, חדרה נייר

, תימסר הודעה על הפרטים המעודכנים פרטי סיור הקבלנים
 (.למסמך א' למכרז נספח ח')בהתאם ל המציעלנציגי 

 ג
 .16:00בשעה   3/1/2017לא יאוחר מיום  מועד אחרון לבקשת הבהרות

מועד להגשת טיוטת ערבות  ד
 .16:00בשעה  3/1/2016לא יאוחר מיום  מכרז לבדיקה

 ה
 מועד אחרון להגשת הצעות

 .18:00 בשעה 17/1/2017 מיום יאוחר ולא 16/1/2017 מיום החל
 

 תנאי סף להגשת הצעות  .3

החברה רשאית למנות את המציע הזוכה לשמש, בין היתר, כקבלן ראשי של הפרויקט, אשר עלותו הכוללת 

לאור העלות ₪. מיליון  10 -)לרבות העבודות שיבוצעו על ידי קבלנים ממונים( מוערכת בסך של למעלה מ

 הפרויקט וההיבטים הבטיחותיים והאחרים הכרוכים במתן שירותי קבלן ראשי כאמור בסמוך המוערכת של

לתחנת קבלה לגז טבעי פעילה, רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת הצעתם, בכל 

 תנאי הסף המפורטים להלן:

 הבין הועדה שבמסגרת םמוכרי קבלנים מנהלת ידי על ממשלתיות לעבודות מוכר קבלן הינו המציע .3.1

, לפחות 3'ג בסיווג( 100) הבניה לקבלנים בענף ממשלתיות עבודות מסירת סדרי לקביעת משרדית

 .הרשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף ובסיווג לעיל

 פרויקטים שלושה לפחות ההצעה הגשת למועד ועד 2011במהלך השנים ( והשלים התחיל) ביצע המציע .3.2

 וצנרת אש כיבוי ומערכות חשמל מערכות עם משולבות בנייה עבודות הכוללים ,אזרחית הנדסה של

 .פרויקט לכל לפחות( מ"מע כולל לא) ₪ 10,000,000 של בהיקף

, בשלוש מתוך ארבע לשנה( מ"מע כולל לא) ₪ 20,000,000 לפחות של בהיקף הכנסות מחזור למציע .3.3

 .2015 - 2012 השנים

, לענין תשלום שכר 1976 –ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב לחו2המציע עומד בדרישות סעיף  .3.4

 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

 , דהיינו:1976 -, התשל"ו יבורייםגופים צ עסקאות קחו ילפ יםהדרוש םהאישורי המציע הינו בעל .3.5

 אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין. .3.5.1

ו מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ אישור תקף מפקיד שומה א .3.5.2

 על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ. 

 המציע השתתף בסיור הקבלנים. .3.6



 

 27מתוך  5עמוד  
347716 

 עיון וקבלת מסמכי המכרז  .4

, קרית עתידים, תל אביב, אצל 32במשרדי החברה במגדל עתידים, קומה  קבלאת מסמכי המכרז ניתן ל .4.1

העתק של בכפוף להצגת , א' להלן2, במועדים שבסעיף ל החברהשורכש התקשרויות מחלקת מנהל 

העתק של מסמך רשמי המוכיח את היות המציע קבלן ותעודת רישום של הקבלן במרשם הקבלנים 

במשרדי החברה )כלומר, ללא הצגת מסמכים אלה  לעיל 3.1כמפורט בסעיף  ,מוכר לעבודות ממשלתיות

את  קבלת המסמכים יש למסור. בעת ינתנו מסמכי המכרז(, לא יבפני מנהל מחלקת התקשרויות ורכש

 . המציע פרטי

במשרדי החברה בכתובת שלעיל  לקבלתםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם  .4.2

 בתיאום מראש.

אתר האינטרנט של דרך מסמכי המכרז לעיין בניתן קודם לקבלת מסמכי המכרז במשרדי החברה,  .4.3

 .www.ingl.co.il החברה, שכתובתו

 סיור קבלנים ובקשות להבהרה .5

המעוניין על כל ב' למכרז. 2 המיועד לביצוע העבודות כאמור בסעיף  החברה תערוך סיור קבלנים באתר .5.1

                                  בדואר אלקטרוני:  12:00שעה  19/12/2016להשתתף בסיור זה לתאם הגעתו עד ליום 

c-tender@ingl.co.il  ובכלל זה למסור עד למועד האמור פרטים אישיים של המשתתפים בסיור

תתפות בסיור מצריכה למכרז. ההשלמסמך א'  נספח ח'הכוללים שם, מספר ת.ז. ומספר רכב על גבי 

 הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים )קסדה ונעלי בטיחות(. 

. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול השתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה

  דעתה הבלעדי, לדחות את מועד סיור הקבלנים או לערוך סיור נוסף.

נה אך ורק מגורמים שמסרו את פרטיהם כאמור שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבל .5.2

 .ג' לעיל2למועד הקבוע בסעיף  עד c-tender@ingl.co.ilלעיל, באמצעות דואר אלקטרוני:  4.1 בסעיף 

תחנת  - מכרז לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל – ניר גורניעבור "על הפניה יש לציין 

 " וכן מספרי טלפון, פקס ודואר אלקטרוני למתן התשובות. OPCחדרה ( PRMSהפחתת לחץ )

 ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.  .5.3

לבקשות ההבהרה או תיקון כלשהו למסמכי  בכל מקרה בו תחליט החברה להוציא תשובות לשאלות או .5.4

המסמך הכולל את התשובות  יפורסםהמכרז, בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, 

 4.1 , וישלח לכל הגורמים שמסרו את פרטיהם כאמור בסעיף ו/או התיקון באתר האינטרנט של החברה

, והם יידרשו לאשר את קבלתו וכן לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על ידם לעיל

ומהווה חלק מהצעתם. בכל מקרה תשובות ותיקונים אלה לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי המציעים 

חברה לצורך החובה להתעדכן באתר האינטרנט של ההמציעים  עלאם לאו. בין בין שאישרו קבלתם ו

 .דעה, הבהרות, תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרזקבלת כל הו

 הגשת ערבות .6

להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיום תנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ובכלל זה לפעול בכל עניין  .6.1

בקשר עמו בתום לב ובדרך מקובלת, ולהבטחת הצעתו, ימסור המציע ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי 

שהוצאה לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון  מותנית,

₪,  300,000, על סך 1981 –לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 

נספח ב"(. ערבות המכרז תהיה בנוסח הקבוע ערבות המכרז)להלן: " 31/5/2017שתהיה בתוקף עד ליום 

 מכרז זה.ל א'

http://www.ingl.co.il/
mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
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מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי כל דין או על פי מכרז זה, החברה תהיה רשאית להציג את  .6.2

ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה, כולו או מקצתו, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

ות ו/או אם והמוחלט, בכל מקרה בו המציע לא קיים תנאי כלשהו מתנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמ

יפעל בקשר עם מכרז זה שלא בתום לב ו/או שלא בדרך מקובלת, ובכלל זה אם חזר בו המציע מהצעתו 

בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין 

אש ומבלי לגרוע מכל בחירת החברה להתקשר עמו על פי תנאי מכרז זה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מר

 זכות של החברה לקבלת פיצוי נוסף.

 ,ערבות המכרז תוחזר למציע עמו החברה תבחר להתקשר בהתאם להליך זה, עם מתן ערבות ביצוע .6.3

 כאמור בהסכם. ערבות המכרז של יתר המציעים תוחזר להם לאחר ההתקשרות עם המציע הזוכה.

, על מנת לקבל את אישורה של שבכוונתו להגיש המציע רשאי להגיש לחברה טיוטא של ערבות המכרז .6.4

ימים לפני המועד האחרון להגשת  7החברה לכך שהטיוטא תואמת את דרישות החברה במכרז, וזאת עד 

הצעות. אישור של החברה ינתן אך ורק בכתב. מובהר, כי הליך בדיקת הטיוטא על ידי החברה אינו הליך 

ציע להגיש עם הצעתו ערבות תקפה וחתומה כדין על ידי משא ומתן לגבי נוסח תנאי הערבות. על המ

 הערב מבלי לסטות מנוסח הערבות שצורף כנספח למכרז.

מובהר, כי כל הוצאה בקשר להכנת הערבות, הגשתה, הארכתה, תיקונה וחילוטה יחולו על חשבון  .6.5

 המציע. 

 ההצעה  .7

משפטי ו/או תכנוני ו/או עסקי על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי כל מידע ו/או נתון ו/או פרט  .7.1

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

סתירות, אי הבנות או כל אי התאמה אחרת במסמכי המכרז, עליו לפנות לחברה בכתב ולפרט את אי 

לעיל. מציע אשר לא יפנה  'ג2ההתאמה כאמור, עד למועד האחרון לבקשת הבהרות כמפורט בסעיף 

ענה בדבר אי בהירות, סתירה, אי טלקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל 

 הבנה או אי התאמה כאמור.

הגשת הצעה תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים  .7.2

  במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו.

המציעים אינם זכאים לכלול בהצעתם כל הסתייגות שהיא, בין אם ביחס להסכם הקבלן ונספחיו ובין  .7.3

אם ביחס לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז. הוגשה הסתייגות, השמטה, תוספת, מחיקה, או כל שינוי 

 "(, רשאית החברה לנהוג, כדלקמן:ההסתייגויותאחר באיזה ממסמכי המכרז )להלן: "

 סתייגויות, כולן או חלקן, כאילו לא נכתבו כלל.להתעלם מהה .7.3.1

לראות בהסתייגויות, כולן או חלקן, ככאלה המהוות פגם טכני בלבד, שאינו פוגע בעקרון  .7.3.2

 השוויון.

לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות, כולן או חלקן, ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות  .7.3.3

 את מחיר ההצעה.

תקן את מסמכי המכרז ובלבד שהתיקון יחול על כל המציעים לנהל משא ומתן עם המציעים ול .7.3.4

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

 לפסול את מסמכי ההצעה. .7.3.5

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

יל, ומבלי שתחויב למידרג כל שהוא בין דרכי הפעולה לע 7.3.5עד  7.3.1מהאפשרויות הנזכרות בסעיפים 
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האמורות. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה או 

 בהצעות שונות. 

לעיל לגבי אחת  7.3.5עד  7.3.1אם תבחר החברה לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הנזכרות בסעיפים 

מיישום החלטת החברה, תוכל החברה, מבלי לגרוע מזכויותיה האחרות, לרבות  ההצעות, והמציע יימנע

הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, לפסול את ההצעה או להתעלם ממנה, אף אם אותה הצעה נבחרה 

 כהצעה הזוכה, ולחלט את ערבותו של המציע.

בהתאם למסמכי המכרז  ההוראות הכלולות בסעיף זה אינן באות לגרוע מכל זכות אחרת שיש לחברה

או על פי כל דין, לרבות הזכות לנהל משא ומתן, לקבל הסתייגויות, לשנות את מסמכי המכרז, להתיר 

 הגשת הצעות מחודשות או לבטל את הליך ההתקשרות. 

המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו למשתתפים אחרים במכרז או לבצע כל פעולה שיש בה משום  .7.4

רה. הצעת המחיר תהיה בסכומים קבועים ותכלול את כל ההוצאות שיהיו למציע קנוניה כנגד החב

 בקשר עם ביצוע העבודות, במישרין או בעקיפין.

 תוקף ההצעה .8

החברה תהיה רשאית לבצע קיבול בכל מועד עד למועד  .1/10/2017הצעת המציע תהיה תקפה עד ליום  .8.1

הודיעה  .1/11/2017וקף ההצעה עד ליום זה ולהתקשר עם מציע. לחברה תהא אופציה להאריך את ת

 בהתאם. יוארך גם תוקפה של ערבות המכרז -החברה על הארכת תוקף ההצעה כאמור 

מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה, אלא באישור החברה ו/או  .8.2

יכול להביא לפסילת  פי תנאי המכרז והדין. כל שינוי כאמור לעיל במקום שהדבר הותר במפורש על

 ההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 הוצאות להגשת הצעה .9

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ובהגשת ההצעה תחולנה על המציע בלבד, ובשום מקרה, 

כולל במקרה של תיקון או ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות מיוזמת החברה, וכן במקרה של דחיית 

צעה מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי המציע לכל השבה ו/או החזר ו/או פיצוי כספי או אחר, לרבות הה

 הוצאות משפטיות, בגין הוצאותיו כאמור.

 וחשש לניגוד עניינים איסור הגשת הצעות משותפות, תאום הצעות .10

 .רשאי להגיש הצעות משותפות של מספר קבלנים ו/או יחד עם מציעים אחריםאינו  המציע .10.1

מציע לא יגיש הצעה למכרז אם הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה  .10.2

במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור. מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש 

לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים 

 לוונטיים. החברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה מחויבת בכך.הר

החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של מציע במכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד, לרבות  .10.3

לאחר התקשרות בהסכם, במידה ותהא סבורה כי קיים חשש לניגוד עניינים, בין שהיה קיים במהלך 

 ין שנוצר לאחריו, והמציע מוותר המציע על כל טענה כלפי החברה בקשר עם האמור.המכרז וב

מציע, בעל זיקה למציע, או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה למציע האחר  .10.4

 או מי מטעמם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום הצעה, לרבות אחד מאלה:

כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור למכרז זה,  הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג .10.4.1

 בין היתר, בעניין מחירי העבודות המוצעות, תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.
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מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים,  .10.4.2

 בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

אה בחומרה כל תיאום הצעות ותנקוט בכל האמצעים המשפטיים, ובכלל זה הגשת יודגש, כי החברה תר

 תלונות לרשויות המוסמכות, כנגד גורמים שינהגו כאמור.

קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו  אם קיימתמציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו  .10.5

עתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע חקירה , ככל שקיימת כזו על פי ידיהחברהלמי ממנהלי ו/או עובדי 

בעניין. הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המציע, ותיחתם על ידי הבעלים / 

  .מנכ"ל / מורשי החתימה של המציע

 שמירת זכויות .11

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  .11.1

 אלא לצורך הכנת ההצעה והגשתה. המכרז,

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז, לרבות בכל תנאי מתנאיו, עד למועד  .11.2

הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויישלחו לכל המציעים. כל הודעת 

 ידו ותהווה חלק מהצעתו. שינוי כאמור תצורף על ידי המציע להצעתו כשהיא חתומה על

 אין במכרז זה כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת ביחס לעבודות. .11.3

 ביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב וקבלת כל האישורים הדרושים על ידי החברה. .11.4

 הגשת ההצעה ותכולתה .12

 מעטפות נפרדות כמפורט להלן: 2 -ההצעה תוגש על ידי המציע ב

 1מעטפה מספר  .12.1

 את כל המסמכים הבאים:  1ציע יכלול במעטפה מספר המ 

ובחותמת  בראשי תיבות וכן התקליטור, בכל עמוד ועמודכל מסמכי מכרז זה כשהם חתומים  .12.1.1

 – המציע

  במקום המיועד ן יכדבחתימה מלאה בנוסף חתום מקורי כרוך ההההסכם יש להגיש את

 .לחתימת הזוכה על ההסכם

 ית הכרוכה שנמסרה למציע מהחברה.יש להגיש את חוברת המכרז המקור 

  יש להגיש את(   התקליטורCD המקורי ).שנמסר למציע מהחברה 

זמנים מפורט שהכין המציע לביצוע העבודות, על בסיס לוח הזמנים השלדי, לאישור  לוח .12.1.2

 להסכם שצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז(.  נספח ב'להסכם ) 10.6.1החברה, כקבוע בסעיף 

 .ט יוגש יחד עם לוח הזמנים השלדי כשהם חתומים על ידי המציעלוח הזמנים המפור

 העתק של תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה של המציע. .12.1.3

 לעיל. 3.1העתק של תעודת רישום של הקבלן במרשם הקבלנים כמפורט בסעיף  .12.1.4

העתק של מסמך רשמי המוכיח את היות המציע קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות כמפורט  .12.1.5

 לעיל. 3.1בסעיף 

סיונו של המציע בביצוע )התחלה והשלמה( של לפחות שלושה פרויקטים של הנדסה יפירוט נ .12.1.6

אזרחית הכוללים עבודות בניה משולבות עם מערכות חשמל ומערכות כיבוי אש וצנרת, בהיקף 

ועד למועד הגשת  2010משנת  )לא כולל מע"מ( לפחות לכל פרויקט החל ₪ 10,000,000של 
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על למסמך א' למכרז חתום  'נספח בטים הנדרשים במתכונת המצורפת כההצעה בהתאם לפר

 בחתימת עורך דין. אושר מוהמציע  ידי

למסמך  נספח ג'דו"חות כספיים מבוקרים של המציע או אישור רו"ח על פי הנוסח המצורף כ .12.1.7

)לא כולל מע"מ( לשנה ₪  20,000,000א' למכרז המציגים מחזור הכנסות בהיקף של לפחות 

 .2015 – 2012שלוש שנים קלנדריות כלשהן מתוך ארבע השנים הקלנדריות ב ,צעבממו

למסמך  נספח ד'בנוסח המצורף כ 1976 –תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .12.1.8

 א' למכרז חתום כדין ומאושר על ידי עורך דין.

גופים ציבוריים, אישורים תקפים מפקיד שומה או מרואה חשבון כנדרש על פי חוק עסקאות  .12.1.9

 לעיל. 3.5 וכאמור בסעיף  1976 –התשל"ו 

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.  .12.1.10

אישור עורך דין לגבי שמות מורשי החתימה של המציע וסמכותם לחייב אותו בחתימתם על   .12.1.11

 למסמך א' למכרז. נספח ה'פי הנוסח המצורף כ

 למסמך א' למכרז. נספח ו'תב התחייבות חתום בנוסח המצורף ככ  .12.1.12

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים   .12.1.13

 'זנספח על פי הנוסח המצורף כ 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף בהתאם 

  .למסמך א' למכרז

למסמך א'  נספח א'לעיל על פי הנוסח המצורף כ 6ערבות בנקאית )מקור( כנדרש בסעיף      .12.1.14

 למכרז.

, כל הבהרה ו/או תיקון שפרסמה החברה במהלך המכרז, לרבות סיכום סיור הקבלנים  .12.1.15

 .חתומים על ידי המציע 

בלבד )אין צורך  1( של המציע עליו צרובה תכולת הצעת המציע במעטפה CDתקליטור ) .12.1.16

קליטור שמסרה החברה שיוגשו במקור עם לסרוק את חוברת המכרז, ההסכם ותוכן הת

 הצעת המציע(.

פרטי התקשרות מלאים של המציע, לרבות כתובת עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני ומספרי  .12.1.17

למסמך  נספח ח'טלפון ופקסימיליה של אנשי הקשר מטעם המציע על פי הנוסח המצורף כ

 א' למכרז.

 2מעטפה מספר  .12.2

 :הבאיםכים המסמכל  את במעטפה נפרדתיגיש המציע  .12.2.1

  המודפס המקורי ( ואת כתב הכמויותט'טופס הצעת המחיר )במתכונת המצ"ב כנספח 

 .בצירוף שני העתקים מודפסים

 על גבי הצעת המחירDisk on Key   שמסרה החברה )בהתאם להנחיות המקורי

 להלן(. 12.2.10 המפורטות בסעיף 

 אין להגי( ש את הצעת המחיר סרוקה על תקליטורCD .) 

 . ר הכולל המוצע על ידואת המחיהמציע יציין בטופס הצעת המחיר  .12.2.2

המציע יציין בכתב הכמויות את מחירי היחידה בכל סעיף וסעיף, יחשב את הסך של כל סעיף  .12.2.3

  ואת הסיכום הכללי של ההצעה, ויציין את הסיכום הכללי במקום המתאים בטופס.
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ם בטופס הצעת המחיר וכתב הכמויות יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא מס ערך המחירי .12.2.4

  .מוסף

וכן  ,על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציעבכל עמוד ועמוד  םחתו היהיכתב הכמויות  .12.2.5

  .בחתימה מלאה של המציע כתב הכמויותבבדף סיכום הצעת המחיר 

להיקף העבודות ות וביתר מסמכי המכרז בכתב הכמוילמען הסר ספק, מובהר כי ההתייחסות  .12.2.6

משום  בכתב הכמויותנועדה על מנת ליצור בסיס שוויוני להערכת ההצעות וכי אין באמור 

בהתאם למפורט שם. החברה  התחייבות כלפי המציעים כי היקף העבודות שיידרשו בפועל יהיו

 פי העבודות שיבוצעו בפועל, כפי שהיא תורה עליהם. תשלם על

יר סעיפים ללא נקיבת מחיר. אם יותיר המציע סעיף ללא נקיבת מחיר או שירשום אין להות .12.2.7

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

המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין אותו סעיף. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, 

יקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה שתכלול סעיפים שלא מולאו החברה תהיה רשאית, על פי ש

אם לדעתה ההצעה אינה סבירה או שיש בה משום קנונייה נגד ₪, או שמולאו במחיר בסך אפס 

 החברה או שהיא מונעת מהחברה את האפשרות להשוות מחירים.

ם שונים אף אם מדובר בפרקי)המציע יציין מחירים אחידים לסעיפים זהים בכתב הכמויות  .12.2.8

. ציין המציע מחירים שונים לסעיפים זהים אף אם מדובר בפרקים שונים (בכתב הכמויות

כך שבכל  על ידי החברה , ישונה כתב הכמויותהמתייחס לתחנה מסוימת בכתב הכמויות

 הסעיפים הזהים יצוין המחיר הזול ביותר שצוין על ידי המציע לאותו סעיף. 

העבודות שיבוצעו בפועל בהתאם להצעה הזוכה, כפי  מובהר בזאת, כי התשלומים בגין .12.2.9

שאושרה על ידי החברה, יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כלל העבודות, במישרין 

ובעקיפין, לרבות בעבור החזר כל ההוצאות, המיסים, העלויות שונות, לרבות משפטיות, בהן 

 אלא מע"מ בלבד. נשא הזוכה וכיוצא בכך, ולא יתווסף לסכומים האמורים בהצעה

 הנחיות להגשה של הצעת המחיר וכתב הכמויות בעותקים מודפסים ובתוכנת בינארית: .12.2.10

  מסמכי המכרז כולליםDisk on Key המכיל את כתב הכמויות של הפרויקט בתוכנת ,

 מכרזית.

 על המציע להוסיף ל- Disk on Key את מחירי הצעתו ולהדפיס שלושה תדפיסים מה- Disk 

on Key יסי "בינארית"( לאחר שנכללו בו המחירים המוצעים. )תדפ 

 הן ה- Disk on Key  ה"בינארית" והן שלושת תדפיסי ה"בינארית" יוגשו על ידי המציע

 .במצורף להצעתו

  התדפיסים של כתבי הכמויות חתומים על ידי המציע יהוו את הצעת המחיר המחייבת שלו

 , יגבר הנוסח המודפס. Disk on Key -ובמקרה של אי התאמה בין התדפיס לבין ה

 הוראות ההפעלה של ה- Disk on Key  :הן כדלקמן 

 "; ENTER" -ו Z :A; הקש Aלכונן  Disk on Key -הכנס את ה (1

 פעל בהתאם להוראות שעל המסך;  (2

 ; לאחר הקלדת המחירים חובה לבצע נעילת ההצעה (3

 ; רק לאחר נעילה אחרונה יש לבצע הדפסה של כתב הכמויות (4

 ובחותמת המציע )הקבלן(;  בראשי תיבותחתום על כל דף בתדפיסים יש ל (5

 .2יוכנסו למעטפה מספר  Disk on Key -התדפיסים החתומים בצרוף ה (6
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לעיל. בכל אחת מהמעטפות יוגשו  12.2 -ו 12.1המסמכים יוגשו במעטפות נפרדות כמפורט בסעיפים  .12.3

". על כל מעטפה יצויין שם מקורן ". על המקור יש לצייבמקור ובשני עותקים נוספיםהמסמכים 

ותשתיות חשמל  עבודות הנדסה אזרחיתביצוע ראשי לן מכרז לבחירת קבל" -המציע, מספר המעטפה ו

 ". OPCחדרה ( PRMSתחנת הפחתת לחץ ) -

 מקום ומועד הגשת ההצעה .12.4

 32המעטפות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי החברה בקומה  2ההצעה הכוללת את  את .12.4.1

אצל מזכירת ב"תיבת המכרזים" (, קרית עתידים, תל אביב, 8עתידים )בניין מס'  של מגדל

   .' למכרזה2 אגף ההקמה, במועדים כאמור בסעיף 

רק ההצעות שיגיעו בפועל עד ליום ולשעה הנקובים לעיל יילקחו בחשבון והמציע מוותר מראש  .12.4.2

כלפי החברה באם הצעתו לא תגיע לחברה במועד מכל סיבה שהיא, לרבות על כל דרישה 

מסיבות שאינן תלויות במציע. אין לשלוח את ההצעות בדואר או בדואר אלקטרוני או בכל 

 אמצעי, למעט מסירה פיזית של המעטפות כאמור לעיל.

האחרון  החברה תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות, בכל עת, לפני המועד .12.4.3

 שנקבע להגשתן, מכל סיבה שהיא, והודעה על כך תימסר למציעים.

 הערכת ההצעות .13

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  .13.1

הצעה שהיא או לקבל הצעה שאינה הזולה ביותר או לצאת למכרז חוזר או לוותר על ביצוע העבודות, 

ו מקצתן, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות בלבד, ובכלל זה לבקש הצעות משופרות כולן א

או לתקן הצעות או לפנות למציעים ו/או לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב ו/או בעל פה וכן היא 

רשאית אך אינה חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר למציעים ו/או לחלקם להוסיף 

ם מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם, לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש להיפגש עם המציע להצעת

לצורך הצגת הצעתו. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר להליך 

 זה.

בנוסף, החברה תהיה רשאית, עד לשלב פתיחת המעטפות שיתקבלו, לקבוע אמות מידה לבחירת  .13.2

מידה אלה יכול ויכללו, בין היתר, ומעבר להתייחסות להצעת המחיר, גם ניקוד עבור  ת. אמוההזוכ

איכות ההצעה והמציע. לחברה שיקול הדעת המוחלט לקבוע את החלוקה והמשקל בין אמות המידה 

 השונות ובלבד שאלה תיקבענה עד למועד הגשת ההצעות. 

 בחינת ההצעות תתבצע בהתאם להליך דלהלן: .13.3

על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי  1חברה תבחן את תכולת מעטפה מספר ה –שלב א'  .13.3.1

  .לעיל 12.1הסף וצירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף 

של המציעים שהצעתם תעבור את שלב א'  2החברה תבחן את תכולת מעטפה מספר  – שלב ב' .13.3.2

 של הבחינה בהצלחה ותדרג את ההצעות בהתאם לסכום ההצעה. 

לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לאחר שהחברה תדרג את  בכפוף .13.4

 ההצעות כאמור לעיל, תבחר החברה את המציע שסכום הצעתו היה הנמוך ביותר.

גלו בהצעה. התיקון יעשה במהלך החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנת .13.5

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

ה' 17מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לקיים הליך תחרותי נוסף )כקבוע בתקנה  .13.6

 להלן. 15.2כמפורט בסעיף  ,(1993 –לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 
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וע מהאמור לעיל, בכל שלב משלבי המכרז )לרבות לאחריו( תהיה החברה רשאית להחליט לפי מבלי לגר .13.7

שיקול דעתה הבלעדי, שהיא פוסלת את הצעתו של מציע מחמת מידע שהגיע לידיה או שמצוי ברשותה 

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

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

של מזמיני עבודה אחרים ביחס למציע, בעיות אמינות ומהימנות, מצוקה פיננסית מהותית וכל מידע 

ור מבלי לגרוע מכלליות האמ רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.

לעיל ולשם כך, החברה רשאית, בין היתר, להתנות את החלטתה לבחור בהצעה כזוכה במכרז במסירת 

דוחותיו הכספיים המבוקרים והסקורים האחרונים של המציע, על מנת לוודא את איתנותו הפיננסית 

 ויכולתו לבצע את העבודות, לשביעות רצונה של החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מציע ביצע עבודות עבור רשאית שלא לאשר את השתתפותו של מציע במכרז במקרה בו ה תהיההחברה  .13.8

והעבודות הופסקו טרם סיומן בגין נסיבות הגשת ההצעות מועד במהלך חמש השנים שקדמו להחברה 

. מציעים אשר ביצעו בעבר עבודות עבור עבירות בטיחותבגין אשר קשורות בהתנהלות המציע, לרבות 

לא יאוחר  רשאים לפנות אל החברה בכתב , כאמור לעיל,דות הופסקו טרם סיומןהחברה והעבו

אם חרף חלה עליהם.  זה 13.8על מנת לברר אם הוראת סעיף  מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה,

האמור מציע ייבחר בכל זאת להגיש הצעה והצעתו תיפסל, הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר בגין כל 

 א במסגרת הכנת הצעתו.הוצאה שהמציע הוצי

 הבחירה בזוכה .14

כך בדואר אלקטרוני ו/או בפקס. מועד החתימה על ההסכם  ליטה החברה על זוכה, תודיע לו עלהח .14.1

יה, אלא אם תודיע החברה אחרת. מובהר, כי עד למועד דלעיל יימים מיום ההודעה על הזכ 7יהיה תוך 

ל פי מסמכי הליך זה הוא מחויב לבצע יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ולהשלים כל פרט אשר ע

ולהשלים לפני חתימת הסכם הקבלן. הזוכה יופיע במקום ובמועד שייקבעו על ידי החברה בהודעתה, 

ישתתף במעמד החתימה וימציא לחברה, לא יאוחר ממועד זה, אישור על השלמת כל הפעולות דלעיל. 

מהצעתו וערבות מקדמה  10%ע בגובה כן יידרש הזוכה להמציא לחברה במעמד החתימה ערבות ביצו

 מהצעתו )אם וככל שיבקש לקבל מקדמה כמפורט בהסכם הקבלן(. 10%בגובה 

לעיל, לרבות לאחר חתימת  14.1 במידה והמציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בסעיף  .14.2

ל דעתה הבלעדי להכריז על המציע הבא במדרג ההצעות כזוכה ההסכם, תהיה החברה רשאית לפי שיקו

 במכרז.

 הוראות כלליות .15

החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה, לרבות בגין העדר תקציב עבור  .15.1

ביצוע העבודות, וזאת גם לאחר הגשת ההצעות במכרז בהתאם למחירי ההצעות שהוגשו במסגרתו, 

בתנאיו, לשנות את המועדים הנקובים בו או את אופי העבודות הנדרש והיקפם, לנהל לערוך שינויים 

משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם, לדרוש מידע נוסף והבהרות. החברה שומרת על זכותה לבחור 

במציע בעל ההצעה הזולה ביותר כ"מציע מועדף" ולנהל עמו משא ומתן וקבלת הבהרות באשר למחירי 

ביצוע העבודות ומועדי הביצוע, לרבות לשם קבלת הנחה נוספת על מחיר הצעתו בהתאם  הצעתו, אופן

להערכת החברה את עלות העבודות ובכלל זה לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם 

החברה. לאחר השלמת הליך זה רשאית החברה לאשר את בחירתו של על ידי הערכת עלות העבודות 

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

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהיה רשאית לקיים, לפי שיקול דעתה המוחלט, הליך תחרותי  .15.2

בין שלוש , 1993 –ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 17( כקבוע בתקנה BEST AND FINALנוסף )

מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית לקיים הליך דו בתנאי הסף. ביותר שעמ הזולותההצעות 

תחרותי נוסף בהתקיים נסיבות בהן, לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, יהיה בקיומו של הליך 
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תחרותי נוסף כאמור כדי להועיל לחברה. בהליך תחרותי נוסף כאמור, רשאית החברה לקבוע מחיר 

 עתה הבלעדי.תקרה )מקסימום( לפי שיקול ד

החברה מבהירה, כי רק האמור במכרז זה ונספחיו וכן במסמכי תיקון או תשובות לבקשות הבהרה  .15.3

שישלחו, אם ישלחו, בהתאם להליך המפורט לעיל יחייבו את החברה. כל מסמך ו/או אמירה אחרים 

 מכל סוג שהוא שנמסרו לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייבים. 

 ת הזכות לערוך שינויים במכרז זה ובפרטיו בכל עת, לרבות דחיית מועדיו.החברה שומרת לעצמה א .15.4

המציע שייבחר על ידי החברה יחתום על הסכם הקבלן. בכל מקרה של סתירה בין הסכם הקבלן ליתר  .15.5

 מסמכי המכרז, יגברו הוראות ההסכם, אלא אם הוראות המכרז מיטיבות עם החברה.

שור בהליך המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי שעילתו הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הק .15.6

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

 אביב בלבד.
 

   

 

 בכבוד רב,                      

 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ                                                                                    
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 ערבות בנקאית -א'נספח 

 (1)מעטפה 

 
 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב

 
 ערבות מס'_______הנדון: 

 
טת ובלתי ( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחל"המציע" :על פי בקשת _________________ )להלן .1

( שתדרשו מאת "הערבות סכום" :)להלן₪  300,000מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 
לביצוע עבודות הנדסה אזרחית  ראשי ןקבלמכרז פומבי לבחירת בהמציע, בקשר עם הצעה שניתנה על ידו 

שפורסם  (/22INGL/TENDER/2016 )מס' OPCחדרה ( PRMSחשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ) ותשתיות
 על ידיכם.

ימים מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2
הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי 

מפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע. כמו כן, מוסכם בזאת ב
בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי 

 מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך  .3
ד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות, ובלב

סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה 
 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.

 לעיל. 2וע בסעיף אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקב .4

הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על את אנו לא נהיה רשאים לבטל  .5
פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה 

 המוענקת למציע על פי הדין.

ה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המציע כלפיכם והינה בלתי בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינ .6
 חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.

ימים קודם  7ועד בכלל, ועל פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד  31/5/2017 הערבות תהיה בתוקף עד ליום .7
 .30/6/2017למועד האמור, יוארך תוקפה של הערבות  עד ליום 

וגש לבנק בכתב, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי סעיף כל דרישה תחת ערבות זו ת .8
לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה אישית אך  7

 לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני.

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .9

  בכבוד רב, 

 ________________ 

הבנק 
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 תצהיר מטעם המציע על ביצוע עבודות בהתאם לדרישות תנאי הסף - 'נספח ב

 

 (1)מעטפה    

 

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

 יר/ה בזה בכתב כלהלן:לעונשים הקבועים בחוק, מצה

"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה המציעאני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ )להלן: " .1

 OPCחדרה ( PRMSחשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ) לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות ראשי ןקבלמכרז פומבי לבחירת במסגרת 

 .( INGL/TENDER/2016/22)מס'

ועד למועד הגשת ההצעה לפחות שלושה פרויקטים של הנדסה אזרחית הכוללים  2011שנת בתקופה שבין  )התחיל והשלים(ביצע הנני מצהיר, כי המציע  .2

, על פי הפירוט ל פרויקטש"ח )לא כולל מע"מ( לפחות לכ 10,000,000בהיקף של  ,וצנרתאש עבודות בניה משולבות עם מערכות חשמל ומערכות כיבוי 

 שלהלן:

התחלה  שנת
 העבודה מהותהפרויקט ו שם וסיום העבודה

העבודה באלפי  היקף
 שקלים )ללא מע"מ(

 המזמין פרטי
 )שם איש קשר וטלפון(

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסף, סמן במקום המתאים:

  ;העבודות כללו מערכות חשמל יבוי אש; העבודות כללו מערכות כ 

 ;העבודות כללו צנרת 
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התחלה  שנת 
 וסיום העבודה

 

העבודה באלפי  היקף העבודה  מהותהפרויקט ו שם

 שקלים )ללא מע"מ(

 המזמין  פרטי

 )שם איש קשר וטלפון(

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסף, סמן במקום המתאים:

  ;העבודות כללו מערכות חשמל ערכות כיבוי אש; העבודות כללו מ 

 ;העבודות כללו צנרת 

  

 : _____ התחלה

 ___: ___סיום

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסף, סמן במקום המתאים:

  ;העבודות כללו מערכות חשמל  ;העבודות כללו מערכות כיבוי אש 

 ;העבודות כללו צנרת 
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התחלה  שנת 
 וסיום העבודה

העבודה באלפי  היקף העבודה  מהותהפרויקט ו שם

 שקלים )ללא מע"מ(

 המזמין  פרטי

 )שם איש קשר וטלפון(

 התחלה: _____ 

 ____סיום: __

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסף, סמן במקום המתאים:

  ;העבודות כללו מערכות חשמל  ;העבודות כללו מערכות כיבוי אש 

 ;העבודות כללו צנרת 

  

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

______________           _______________ 
 חתימת המצהיר/ה      תאריך                                                                                     

 

 למכרז 'אישור לתצהיר נספח ב

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

א/תהא עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יה

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

   _________________ 

)חתימה +חותמת( עו"ד                                                                              
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 אישור רו"ח בגין מחזור כספי - נספח ג'

 (1)מעטפה      

 

 תאריך:___________

 לכבוד 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

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

לביצוע  ראשי ןקבלמכרז פומבי לבחירת כרואי חשבון של החברה ובמסגרת הגשת הצעתה ל .1.1

 OPCחדרה ( PRMSחשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ) עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות

 תלאשר, כי לחברה היה מחזור כספי של לפחו, אנו מתכבדים ( INGL/TENDER/2016/22)מס'

 .2015 - 2012בשנה, בשלוש מתוך ארבע השנים )לא כולל מע"מ( ₪  20,000,000

 המחזור הכספי של החברה בשנים כאמור לעיל הוא כדלקמן: .1.2

2012 _______________________ : 

2013 _______________________ : 

2014 _______________________ : 

2015_______________________ : 

 

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

  

 

 בכבוד רב,

 ________________, רו"ח
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 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים צהירת - נספח ד'

 

 (1)מעטפה  
 

 
לאחר _____, ___מכתובת ____ מס' ____________ תעודת זהות /תנושא, __________________ "מ,אני הח

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

"( המציע)להלן: "אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ ]שם התאגיד[  .1
 1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 

פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע מכרז הצעה ל"( וזאת במסגרת הגשת חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "

 )מס' OPC( חדרה PRMSעבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ )

INGL/TENDER/2016/22 ) (. החברהעל ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: " שנערך" 

עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ביותר  .2
"( ו/או לפי חוק עובדים זרים ימוםחוק שכר מינ)להלן: " 1987 –משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים זרים  .3
 ד ההרשעה האחרונה. במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממוע -

 " כל אחד מאלה:בעל זיקהבתצהיר זה, " .4

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;1)

 ( אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)

 )א( בעלי השליטה בו; 

)ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע 
 ו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע; ותחומי פעילות

 )ג( מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

 ( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית, חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית בידי 3)

 מי ששולט במציע.     

 .1981-" כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אשליטה"

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם. –" שליטה מהותית"

  –" מועד ההתקשרות"

המועד האחרון להגשת הצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים  (א)
 במכרז או בהליך כאמור;

המועד שבו הוגשה לחברה הצעת המציע ולפיה  –ן )א( לעיל לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קט (ב)
 נערכת התקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות בעסקה.

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר .5
 
 

      _____________         ____________________ 
 ת המצהיר/החתימ      תאריך  

 
  

 וראיש
 

 __,ביום ________________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי __אני הח"מ עו"ד________
______________ אשר ___________' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפני הופיע/ה 

ולאחר שהזהרתיו/יה אישי( _ / )המוכר/ת לי באופן .ז. מס'______________זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת
כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את 

 .ו בפניוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעילנכונות 
 

               ___________________ 
 ד"חותמת עוחתימה ו        



- 20 - 

 27מתוך  20עמוד  
347716 

 אישור זכויות חתימה  - נספח ה'

 

 (1עטפה )מ

 

 תאריך: __________

 

 לכבוד

   נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 א.ג.נ.

 

  אישור זכויות חתימההנדון: 

______(, מאשר בזאת, כי ____________________, __הנני הח"מ, _______________ עו"ד )מ.ר. _

מכרז "( במסגרת המציע___________ )להלן: "____החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי _________

חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ  לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות ראשי ןקבלפומבי לבחירת 

(PRMS ) חדרהOPC 'מס(INGL/TENDER/2016/22 ) .מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד   
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 כתב התחייבות - נספח ו'

 

 (1)מעטפה 

 

 לכבוד 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

_____________________ 

 

 א.ג.נ,

 

זרחית אלביצוע עבודות הנדסה  ראשי ןקבלפומבי לבחירת כתב התחייבות בקשר עם מכרז   הנדון:

 (INGL/TENDER/22/2016 )מס' OPCחדרה ( PRMSחשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ) ותשתיות

אנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את המכרז, ההסכם ונספחיו, ואת כל נספחיהם אנו הח"מ, לאחר שקר

"( ושניתנה לנו האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים, מסמכי ההליךוצרופותיהם )להלן: "

הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתנו, ולאחר שביררנו את כל הפרטים הטכניים 

 ונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה, כדלקמן:והאחרים הרלו

 

קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך, ברורים לנו תנאיהם, לרבות כל ההשלכות של ביצוע  .1

השירותים נשוא ההליך, והגשנו את הצעתנו בהתאם. אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך 

שות המבוססות על אי הבנה ו/או אי ידיעה ואנו מוותרים מראש על ולא נציג כל תביעות ו/או דרי

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. לפני הגשת 

הצעתנו ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודות, למדנו את התנאים השוררים בו, בדקנו את דרכי 

לות המתנהלת בהם ואת כל יתר התנאים והגורמים הגישה אליו, המבנים הקיימים והפעי

העשויים להשפיע על ביצוע העבודות, וכן קיבלנו מנציגי החברה את כל ההסברים אשר ביקשנו 

 לקבל.

 

בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותינו על פי הליך זה במלואן, לרבות,  .2

האדם המנוסה והמיומן במידה הנדרשת על פי  ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בנוגע להעמדת כח

מסמכי ההליך וכעולה ממחויבויותינו להוציא את התחייבויותינו אל הפועל באופן ובאיכות 

המתוארים במסמכי ההליך. כן בדקנו כאמור את יתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע 

ם כי יש לנו ההסמכות, התחייבויותינו על פי הליך זה ובמועדים הנקובים בו, ואנו מצהירי

המומחיות, היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים הפיננסיים והטכניים והציוד 

הדרושים לביצוע התחייבויותינו, ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה בקשר עם כל אלה. אנו 

כל הדרוש לביצוע את  -או שיש באפשרותנו להשיג מבעוד מועד  -מצהירים בזאת כי בידינו 

 התחייבויותינו על פי הליך זה במלואן ובמועדן.

 

אנו מסכימים, כי התחייבויותינו כהגדרתן בהליך זה כוללות את כל האמור והמפורט בהליך זה על  .3

כל מסמכיו, נספחיו, וצרופותיו וכן כל התחייבות ו/או עבודה אחרות גם אם לא פורטו במפורש 

עקיף לביצוע התחייבויותינו על ידינו במלואן, במועדן וברמה  ואשר קשורות באופן ישיר או

 ואיכות מעולות, ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס.

 

ידוע לנו, כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת מסמכי ההליך, לרבות הכנת הצעה זו על כל הקשור בכך  .4

ת ההוצאות הקשורות בהוצאת והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבו
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הערבות הבנקאית ובהארכתה, תחולנה עלינו בלבד, במלואן, וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג בגין כך.

 

ידוע לנו ואנו מסכימים, כי חתימותינו על ההצעה ועל הסכם ההתקשרות מחייבות אותנו לכל דבר  .5

המצורפת להצעתנו זו, וזאת במידה  מכרזהו רשאים וזכאים לחלט את ערבות ועניין, וכי אתם תהי

 ונחזור בנו מהצעתנו מכל סיבה שהיא, וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

 

לחוק  3הננו מסכימים, כי תהיו זכאים לראות בהצעתנו זו כהצעה בלתי חוזרת כמשמעותה בסעיף  .6

, ולפיכך עם מסירתה של הודעת קיבול בכתב על ידכם ייכרת 1973 –(, התשל"ג החוזים )חלק כללי

 הסכם מחייב בינינו לביניכם.

 

מובן לנו, כי במידה ונזכה בהליך זה, נהיה אחראים לכל הפעולות, התוצרים והתפוקות של כל  .7

או מטעמנו,  העובדים, וכי בכל מקרה לא ייקשרו יחסי עובדי מעביד ביניכם לבינינו, או מי מאתנו

ובכלל זה עובדינו הקבועים והזמניים, קבלני משנה או כל מי שמועסק מטעמנו בדרך כזאת או 

 אחרת.

 

מבלי לגרוע מזכותכם לעשות כן במקרים נוספים, אם נחליט מכל סיבה שהיא שלא לבצע את  .8

ל חלק השירותים ו/או את התחייבויותינו ו/או כל חלק מהן, או אם נחזור בנו מהצעתנו או מכ

ממנה, או אם נתנהג בקשר עם ההליך שלא בדרך מקובלת ובתום לב, אזי אנו מסכימים, כי סכום 

אשר המצאנו לכם ביחד עם הצעתנו זו יחולט על ידכם, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך  מכרזהערבות 

 מראש ומבלי לגרוע מכל זכות של חברתכם לקבלת פיצוי נוסף.

 

( אין לנו טענות כלשהן בנוגע 1את כל האמור במסמכי ההליך וכי: )אנו מאשרים, כי קראנו והבנו  .9

( אין לנו כל 2לאי הבנה, אי בהירות או חוסר התאמה בנוגע להוראות כלשהן במסמכי ההליך; )

 טענה בקשר עם שיטת בחירת ההצעות כפי שהיא מפורטת במסמכי ההליך.

 

נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי אנו מוותרים מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל  .10

 זכייה שלנו בהליך מכל סיבה שהיא או עם ניסוח ההליך או עם כל שימוש בסמכות על ידכם.

 

לנוכח דחיפות הליך זה וחשיבותו הציבורית אנו מצהירים, כי בכל מקרה לא ננקוט כל הליך  .11

 ייתו על הסף.משפטי שתכליתו עצירת ההליך, וככל שננקוט הליך כאמור הרי שנסכים לדח

 

הצעתנו זאת והערבות המצורפת לה, על כל המשתמע מהן, הינן בתוקף לתקופה שתיקבע על ידיכם  .12

 בהתאם למסמכי ההליך.

 

ידוע לנו, כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי, לרבות ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר  .13

מתן עם המציעים או חלקם וכן ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, וכי הנכם רשאים לנהל משא ו

, וכי כל האמור לעיל נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, BEST AND FINALלערוך הליך של 

 והכל בהתאם לאמור במסמכי ההליך. 

 

מבלי לגרוע מכל הצהרה אחרת שלנו, אנו מבהירים, כי אם ייעשה קיבול להצעתנו, תהווה  .14

אשר נהיה זכאים לה, ואנו נקיים את מלוא התמורה כהגדרתה בהסכם את מלוא התמורה 

 התחייבויות הזוכה על פי כל מסמכי ההליך במלואם, לשביעות רצונכם המלאה.

 

הצעתנו עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים ממציעי ההצעות על פי תנאי המכרז וההסכם  .15

 ואנו מקבלים על עצמנו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.
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 ו זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.הצעתנ .16

 

, 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .17

 המציע ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת, כדלקמן:

 

או כל לא להציע, לא לתת ולא לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/ 17.1

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 להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או מכרז הנובעים ממנו.

 

עקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד לא לשדל ולא לשתף פעולה, במישרין ו/או ב 17.2

החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או 

לא תחרותית או על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם 

 ו/או מכרז הנובעים ממנו.

   

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של  17.2  -ו 17.1 כי הם לא פעלו בניגוד לאמור בסעיפים  17.3

 החברה ו/או כל הסכם ו/או מכרז הנובעים מהם.

 

כי הם הביאו תוכן סעיף זה לידיעת עובדיהם, קבלני המשנה שלהם, נציגיהם, סוכניהם ומי  17.4

ם המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של החברה ו/או הסכם ו/או מכרז מטעמ

 הנובעים ממנו.  

 

לעיל, החברה שומרת  17 התעורר חשד סביר, כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  .18

לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או 

לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע 

 מהליך ההתקשרות.

 

דרישות מסמכי ההליך בהתאם למחירי היחידה הננו מתחייבים לבצע את העבודות בהתאם ל .19

 המפורטים בכתב הכמויות והמחירים וללא כל תשלום נוסף. 

 

המחירים הנקובים בהצעתנו הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מס ערך מוסף אשר יתווסף  .20

 כחוק במועד התשלום.

 

בועים וסופיים, לא הננו מאשרים, כי מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות שבהצעתנו, הינם ק .21

ישתנו מכל סיבה שהיא, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות 

מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות בהתאם לדרישות מסמכי ההליך ולביצוע כל 

 התחייבויותינו לפיהם.

 

תנו הכוללת ואחוז ההנחה יחול ידוע לנו, כי אם הצעתנו כוללת הנחה כללית, תחושב ההנחה מהצע .22

על כל סעיף נפרד שמפורט בכתב הכמויות והמחירים, וזאת ללא כל קשר להיקף כמות העבודה 

שתבוצע בפועל מאותו סעיף, ויראו כל הנחה כאילו ניתנה כאמור לעיל, וזאת על אף כל האמור בכל 

 מסמך אחר ו/או כל הודעה אחרת בכתב או בעל פה. 
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בודות והשירותים נשוא הליך זה היא כמפורט בטופס הצעת המחיר המצורף הצעתנו לביצוע ע .23

 .ט'כנספח להצעתנו 

 

במידה ונחזור בנו מהצעתנו זו אנו מתחייבים לשלם לחברה, ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע  .24

 . מכרזהמכל זכויות החברה על פי כל דין והסכם, פיצוי מוסכם בגובה ערבות 

 

 למכרז. 12 ו זו את המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף הננו מצרפים להצעתנ .25

 

 

 : פרטי המציע

 

 שם המציע:   ________________    מספר חברה: _____________

 

 מספר עוסק מורשה: _______________

 

     כתובת:     _____________________________________   

 

 : __________e-mail   פקס: _______________    טלפון: ___________

 

 כנציג המציע ת/ישמש גב/מר ____________  שפרטי ההתקשרות עימו הינם:

 

 : __________e-mail   פקס: _______________    טלפון: ___________

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 _________________________________ 

 ות וחותמת חתימ 
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 אישור בדבר עסק בשליטת אישה - נספח ז'

 

 (1)מעטפה  

 
 

   

אני, רו"ח ______________________, מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו  .1

 , ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2בסעיף 

 ינו קרוב של המחזיקה בשליטה;הוא א -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  (2

המחזיקה בשליטה בעסק ______________________ הינה גב' ____________________,  .2

 ת.ז. ______________________.

 

 

 

 

 בעלת השליטה תצהיר

 

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

ב' לחוק חובת 2התאגיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992-המכרזים, התשנ"ב

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 
 
 

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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  להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן הודעה על כוונה - נספח ח'

 

 (1)מעטפה 
 

 
 

 לכבוד
 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 
"( הקבלןאני, הח"מ, המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ )להלן: "

חשמל עבור תחנת הפחתת  ותשתיותזרחית אלביצוע עבודות הנדסה  ראשי ןקבלפומבי לבחירת מכרז לעניין 
 "(, מאשר בזאת כי בכוונת הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים במכרז.המכרז)להלן: " OPCחדרה ( PRMSלחץ )

 
 יצירת קשר עם הקבלן

 שם מלא של איש קשר: 

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: _____________________

 רוני: _________________________פקס: ____________________ דואר אלקט

 

 אנשים( 2פרטי המשתתפים בסיור הקבלנים במכרז )עד 

 שם מלא: _____________________  דואר אלקטרוני: _________________________

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: ___________________

 _________________________ שם מלא: _____________________  דואר אלקטרוני:

 טלפון: ___________________ טלפון נייד: ___________________

 מספר ת.ז.: ____________________ מספר רכב: _______________________

 

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

 

 פרטי הקבלן

 _______________________שם הקבלן: ________

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

 שם נציג הקבלן: ____________________________

 תפקיד נציג הקבלן: __________________________

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 כתובת: _______________________  

 ___________________דואר אלקטרוני: ____

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תאריך:__________________
 

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

mailto:c-tender@ingl.co.il
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 הצעת מחיר וכתב כמויות - נספח ט'
 

  (2)מעטפה מס' 

 

חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ  לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות ראשי ןמכרז פומבי לבחירת קבל

(PRMS ) חדרהOPC  'מס(INGL/TENDER/2016/22 ). 

 
על רש ( כתב הכמויות חתום כנד1) :את טופס זה יחד עם (2)מעטפה מס'  למעטפה נפרדתיש להכניס  

  הכולל את הצעת המחיר של המציע disk on key -ה( 2) -המציע ו ידי
 

שאנו מציעים לבצע, ובו המחירים המוצעים על ידינו ביחס לכל  disk on key -כמויות וההכתב  .1

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

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

 לכאן. ףהנקובות בכתב הכמויות המצור

הננו מתחייבים, אם ניבחר כמציע הזוכה במכרז, לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל  .3

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

 כתב הכמויות(: הנקובות ב
 

 
 

 )לא כולל מע"מ( ______ ₪ _________________
 

 
 
 

 תאריך: ______________
 

 שם המציע: ___________
 

 חתימה: _____________

 

 
 


