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חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן – "החברה" או "נתג"ז") מבקשת בזאת הצעה למתן שירותי
ממונה בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי כמפורט להלן (להלן – "המכרז" או "ההליך"):
פרק א' :כללי
.1

הגדרות
בהליך זה ,תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:

"בעל זיקה"

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

"הגופים המפקחים"

רשות הגז הטבעי ,החברות המקצועיות המייעצות לחברה ,חברות פיקוח צד ג' ,וכן
כל גורם מוסמך כדין מטעם מדינת ישראל ו/או חברת נתיבי הגז הטבעי לפקח,
לרבות פיקוח עליון ,מעת לעת ,על מערכת ההולכה לגז טבעי.

"ההסכם"

ההסכם על כל נספחיו שייחתם עם הזוכה בנספח א' להליך.

"הזוכה"

המציע בהליך שהחברה הודיעה לו כי הוא הזוכה על-פי תנאי ההליך .

"החברה" או
"נתג"ז"

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

"המכרז" או
"ההליך"

"מכרז עם בחינה דו-שלבית" ונספחיו לבחירת למתן שירותי ממונה בטיחות על
ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי ,הכל כמפורט במסמך זה להלן.

"הממונה"

נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות המוקנות לו בהסכם
– ראש אגף איכות ,בטיחות ותיעוד בחברה או ממונה הבטיחות בחברה ,או כל אדם
אחר שימנה מטעמו ו/או שתמנה החברה במקומו או בנוסף אליו ,בהודעה שתיתן
בכתב לזוכה.
כל השירותים והעבודות כנדרש לפי תנאי ההליך וההסכם על כל נספחיו ,שיבצע
הקבלן (המציע) לפי ההסכם ולפי כל דין ,לרבות אספקת כל שירות ,כח האדם,
הציוד וכלי העבודה ,אביזרים וכל הדברים הנלווים והמקובלים האחרים ,כמפורט
בהסכם על נספחיו ,לצורך השלמת השירותים כך שימלאו אחר המטרה שנקבע להן
לפי ההסכם וכל דין לשביעות רצונה המלא של החברה ומבלי שתוטל על החברה כל
חובה לעשות כן במקום הקבלן.
הצעת מציע בהליך הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על-פי ההליך ונספחיו
כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין ,בצירוף מסמך זה וכל הבהרה או תיקון לו.

"השירותים" או
"העבודות"

"הצעה"
"הצעת המחיר"

טופס להגשת הצעת מחיר שיגיש המציע בנוסח בנספח ט' להלן בהתאם להליך
לרבות לפי ההסכם וכתב הכמויות .החברה רשאית לפי 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 – ;2002
מי שהגיש הצעה על מנת להשתתף בהליך זה על נספחיו.

"מציע"
.2

רקע 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 (להלן -מערכת ההולכה") .מערכת זו כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ
גבוה (עד  )Bar 80בתוואי קיים ועתידי של כ –  500ק"מ ויותר ,תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז,
וכן תחנות להפחתת לחץ הגז (" ,)Pressure Regulating Metering Station – "PRMSהפרושים
לאורך כל הארץ .מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת וישנם מקטעים נוספים של המערכת
אשר בהליכי תכנון.
 2.2מידע 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.
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.3

מסמכי ההליך
 3.1מסמך "הוראות כלליות להגשת הצעה" זה (להלן – "המכרז")
 3.2נספחי ההליך כמפורט בתוכן העניינים שלעיל.

.4

מהות ההתקשרות ,תנאיה ,לוחות זמנים לביצוע ואופציה להארכת התקשרות אישור המציע
 4.1השירותים הנדרשים לחברה הם כמפורט בנספח א' להסכם (נספח א' למכרז) וכוללים גם את כלל
האמור בהסכם.
 4.2מובהר כי שירותים אלה ,מבחינת החברה הם שירותים הדורשים חובות אמון אישי מוגברות מטעם
המועסקים מטעם הזוכה במתן השירותים (בעלי אישור כשירות תקף לפי הדין כממוני בטיחות).
 4.3מהות ההתקשרות נשוא הליך זה ותנאי ההתקשרות לפיו הם בהתאם ובכפוף לתנאי הליך זה על
כלל נספחיו ,לרבות ההסכם ,ככל שצורפו להליך .כל המסמכים האלה מהווים חלק בלתי נפרד
מהליך זה .בכל מקרה החברה לא תשא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל סיבה,
במסמכי ההליך על נספחיו לרבות בהסכם.
 4.4מובהר כי לחברה נתונה הזכות לבצע שינויים באופי השירותים וכמותם מעת לעת בהתאם לצרכי
החברה בכפוף להוראות ההסכם ,אף אם הם שונים מאלה שעמדו לנגד עיני המציעים בשלב הכנת
ההצעה להליך.
 4.5על ממוני הבטיחות והמציע שיבחר למתן השירותים תחול ההגבלה למניעת חשש לניגוד עניינים
שבסעיף  22.3.3להלן.
היקף השירותים הנדרשים ,תמורתם ותחילתם
השירותים להערכת החברה למועד זה ,הם:

.5

שירותים שוטפים
 4 5.1ממוני בטיחות המועסקים ע"י המציע במתן השירותים באופן יום יומי ,בהיקף העסקה של עד 186
שעות לכל חודש .היקף זה יהווה גבול עליון להיקף העסקה אלא אם הורחב כאמור בסעיף  14להלן.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

לקראת תום שנת ההתקשרות הראשונה ,החברה תהא רשאית לממש את האופציה המוקנית לה
בהסכם להארכת השירותים השוטפים ,עם מתכונת וכמות זהה או אחרת של ממוני בטיחות
ושירותים ,בכפוף לתנאי ההסכם.
החברה מייעדת ,נכון למועד זה ,כי כל אחד מממוני הבטיחות יועסק בנפרד באזור גיאוגרפי אחר
(צפון ,מרכז ,דרום) ותוך מתן גיבוי לפי צורך באזור גיאוגרפי אחר .בנוסף ,ממונה בטיחות רביעי
ילווה את פרויקטי אגף ההקמה לאורך תוואי מערכת ההולכה ,ככל שיידרש.
אזור הצפון – חדרה וצפונה ,אזור המרכז  -מדרום לחדרה ועד קריית גת  -אשקלון ,אזור הדרום -
מדרום לקריית גת ועד סדום.
אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות מצד החברה ,הרשאית להפעיל את ממוני הבטיחות גם
בחלוקה לאזורים אחרים ,מעת לעת ,בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי מבלי שיהיה בכך
לשנות את תנאי ההתקשרות לרבות תמורת ההתקשרות.
המציע הזוכה יעמיד לרשות החברה את ממוני הבטיחות הנ"ל לכל המאוחר ביום הראשון לחודש
שלאחר הודעת הזכייה.

 5.7כמו כן ,מוקנית לחברה האופציה להרחבת ההתקשרות לממונה בטיחות נוסף אחד ו/או יותר כאמור
בסעיף  14.3להלן ,העומד בתנאי הסף והכשירות הנדרשים במכרז זה ובהסכם.
 5.8אם לאחר תחילת השירותים המציע לא יוכל להמשיך להעמיד את שרותי ממונה בטיחות מסוים
שהחל במתן ה שירותים ,מסיבות שאינן קשורות במציע עצמו (לרבות שאינן הצעת שרותיו לגורם
אחר) ,מתחייב המציע להציע כח אדם בעל יכולת שלא תפחת מיכולת כח האדם שהציע במסגרת
הליך זה ושיאושר כבעל יכולת כא מור ע"י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי .אישור החברה כאמור
יבחן ויינתן בעת הצורך.
"יכולת" לעניין סעיף קטן זה ,משמעה ,כל הדרישות בקשר לכ"א ואיכותו כמפורט בהליך זה.
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.6

שירותים חד פעמיים ("לפי קריאה")
 6.1ייתכן וידרשו שירותים לפי קריאה ספציפית של החברה בתאום מראש בלוחות זמנים סבירים,
למתן שרותי ממונה בטיחות נוסף לעבודה אחת ו/או יותר לרבות רכב והציוד הנדרש.
 6.2במתן שירותים לפי קריאה של ממונה בטיחות אחד ו/או יותר אין לגרוע מזכות החברה לשינוי
מספר ממוני הבטיחות למתן "השירותים השוטפים" לפי סעיף  14להלן.
 6.3על המציע להביא בחשבון כי תיתכנה עבודות נפרדות הדורשות שירותים כאמור במספר אתרים בו
זמנית.

.7

תשלום בגין השירותים ודו"ח נוכחות
 7.1התשלום יבוצע לפי שעות עבודה בפועל בחודש ,בכפוף לאמור בסעיף  33להלן.
 7.2המציע יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתואם עם החברה המתעד את נוכחות ממוני הבטיחות במקום
העבודה.

.8

שעות השירותים ומיקומם
 8.1השירותים יבוצעו במסגרת שעות העבודה בימים א' – ה' ,החל מהשעה  07:30באתר העבודה או
מתקני החברה ועד השעה  ,16:30בערבי חג וחול המועד עד השעה  13:00או בשעות אחרות בהתאם
למועד ביצוע העבודות לצד מערכת ההולכה בכפוף לאמור להלן.
 8.2מועדי השירות הספציפיים  /ימי העבודה במהלך השבוע יהיו בהתאם לצרכי החברה וכפי שיתואם
בין הממונה מטעם החברה עם המציע במועד תחילת השירותים לאחר הזכייה .הממונה מטעם
החברה יהיה רשאי לעדכנם בהתאם לצרכי החברה המשתנים בשירותים בתאום עם המציע.
 8.3במקרים מיוחדים ,בהתאם לנסיבות המקרה ,ואם וככל שסביר וניתן בתאום מראש ,לפי צרכי
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,יבוצעו השירותים גם בימי ו' עד  3שעות לפני כניסת השבת.
 8.4בכל מקרה ,היקף שעות ההעסקה השבועי והחודשי לא יעלה על המותר לפי הדין.
 8.5תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" תשולם עפ"י חוק לממונה הבטיחות על ידי המציע
בהתאם לביצוען בפועל .השעות הנוספות לא יעלו על  20שעות עבודה נוספות בחודש לכל אחד
ממוני הבטיחות .עבודה בשעות נוספות תבוצע רק באישור הממונה בחברה – מנהל אגף בטיחות
איכות ותיעוד .החברה תשלם למציע בגין שעות נוספות אשר בוצעו בפועל ,שולמו לממונה הבטיחות
ואושרו על ידי הממונה כאמור לעיל.
 8.6כל אחד ממוני הבטיחות יידרש להגיש בסוף כל חודש :
 )1דו"ח שעות ביצוע השירותים לאישור הממונה בחברה ,הכולל את שעות ביצוע
"השירותים השוטפים" וכן שירותים "לפי קריאה";
 )2דו"ח נסיעות חודשי שינוהל ע"י כל אחד ממוני הבטיחות באופן יומי (יציין את יום ושעת
הנסיעה והחזרה ,מקום היציאה ליעד ,מקום היעד ,ק"מ הרכב בהתאם בנוסח המקובל
על החברה).
 8.7השירותים יינתנו בכל מקום ברחבי הארץ בו מבוצעות עבודות שונות של עובדי החברה ו/או עבודות
אחרות על או בסמוך למערכת ההולכה לגז טבעי בהתאם לצורך אותה עבודה כפי שיקבע הממונה
במועד ביצוע השירותים (לרבות בתוואי עתידי של מערכת ההולכה).

.9

ביצוע שירותים בשטחים המוגדרים כ"שטחי אש"
 9.1חלק ממערכת ההולכה (קיימת ועתידית) עוברת בשטחי אש ,שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים
ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון (להלן" :שטחי אש") לכן יתכן כי השירותים
יבוצעו בתוכם תוך מתן הגבלות קבועות ו/או זמניות ,כפי שיקבעו מעת לעת ע"י משרד הביטחון.
 9.2על מנת לאפשר שירותים כאמור התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד ,כלפי משרד
הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי האש ומטילים על החברה ועל
הקבלנים ונותני השירותים מטעמה הגבלות שונות ,אחריות ,ביטוח ,חובת שיפוי ושמירה על סודיות
כלפי משרד הביטחון (להלן" :ההסדרים").
 9.3בשל האמור ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות שבנספח ז' להסכם בדייקנות וכן כל הוראה
נוספת אם וככל שיידרש לכך ע"י החברה כנובע מדרישה של משרד הביטחון על מנת לאפשר את מתן
השירותים בשטחי האש .כל הוראות נספח ז' הנ"ל יתווספו להוראות ההסכם בעניין פינוי השטח,
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אחריות ,ביטוח ,ש יפוי ושמירת מידע ,לפי העניין ,יקראו יחד עמן ולמען הסר ספק יוסיפו על
ההסכם בעניינים אלה בלבד.
 .10ציוד ואמצעים לשירותים
לכל אחד ממוני הבטיחות למתן שירותים שוטפים ו"לפי קריאה" ,יספק המציע ,על חשבונו ,רכב ,טלפון
נייד ,מחשב נייד המחובר לרשת האינטרנט מרחוק( סלולארי) וציוד מגן אישי – משקפי הגנה ,קסדה ונעלי
עבודה .שאר הציוד ,אם וככל שיידרש יסופק ע"י החברה ,או ע"י הספק בתאום מראש ובכפוף להוראות
ההסכם.
 .11תשלום בגין רכב ,נסיעות וטיפולים
 11.1הצעת המחיר של המציע לשירותים שוטפים ולשירותים לפי קריאה ,כפי שתאושר ע"י החברה,
יכללו כל תשלום והוצאה הקשורים בנסיעות ואחזקת רכב ללא תלות בהיקף הנסיעות ,ובכלל זה
ממקום המגורים וחזרה וכן אל ומאתר ביצוע השירותים ולכל אתר אחר לצורך ביצוע השירותים
ולרבות ומבלי למעט עלויות בגין העמדת רכבים (לרבות חלופיים במידת הצורך) ,הוצאות דלק
וטיפולים לרכב ,נסיעה בכבישי אגרה ( כביש  6ומנהרות הכרמל) ככל שיידרש ,ביטוחים ,אגרות,
קנסות והשתתפויות עצמיות וכיו"ב כלולים ולא תשולם בגינן תמורה נוספת.
 11.2מבלי לגרוע באמור לעיל ,לפי הערכת החברה ומבלי שתהיה בכך התחייבות ,במהלך השירותים
השוטפים יידרש כל אחד ממוני הבטיחות האזוריים לנסוע בהיקף הנדרש לצורך מתן השירותים
בכל תוואי מערכת ההולכה כמפורט במפת מערכת ההולכה בנספח א' להסכם ,כ 4,000 -ק"מ בחודש
ואילו ממונה הבטיחות עבור אגף ההקמה יידרש לנסוע כ 5,000-ק"מ בחודש (הערכה בלבד).
 11.3במקרה שבו ממונה בטיחות כלשהו ייסע ברכבו לצרכי השירותים יותר מ 4,000 -ק"מ לחודש
לממונה בטיחות אזורי או  5,000ק"מ בחודש לממונה בטיחות אגף ההקמה ,בממוצע שנתי ,תשולם
תמורה נוספת בתנאים ובתעריף כמפורט בסעיף  33.4להלן.
 11.4לצורך זה ינהל כל ממונה בטיחות דו"ח נסיעות חודשי כאמור בסעיף  8.6לעיל.
 .12אחריות לבטיחות
מציע שייבחר לביצוע העבודות ,ישא באחריות הבלעדית לעובדיו ויידרש להישמע להוראות הבטיחות ,אם
וככל שינתנו ע"י ממונה הבטיחות של החברה גורמים אחרים לדוגמא :בעלי קרקע  /מפעלים וכיו"ב
שבשטחם עוברת מערכת ההולכה ו/או מצויים מתקני גז) ,לרבות קבלנים הנושאים באחריות לבטיחות
באתרי העבודות מטעמם וישתף עמם פעולה.
 .13אישור ביטחון
עובדיו של המציע הזוכה אשר יועסקו מטעמו בשירותים לפי הליך זה ,יחויבו לעבור בדיקה ביטחונית
כנהוג בחברה ולחתום על הצהרת סודיות .התנאים המלאים מפורטים בנספח הביטחון ,נספח ג' להסכם.
למען 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.
 .14אופציות להרחבה/צמצום של היקף השירותים
 14.1במסגרת ההסכם שיחתם עם זוכה לפי הליך זה ,החברה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל
עת במהלך מתן השירותים לממש את האופציה לצמצם או להרחיב את כמות שעות העבודה של כל
אחד ממוני הבטיחות כלהלן.
 14.2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אם תחלי ט החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי שירותי ממונה
בטיחות אחד ו/או יותר מבין ממוני הבטיחות הנותנים לחברה שירותים שוטפים ,אינם דרושים לה
בהיקף שעות העסקה המקורי בכל בחודש ,או אינם נדרשים כלל ,או לחלופין ,תרחיב את היקף
השירותים לממונה בטיחות אחד ו/או יותר להיקף שעות העסקה גבוה מן ההיקף המקורי ,תימסר
למציע הודעה מוקדמת של חודש מראש לפני הפסקה  /צמצום  /הרחבה כאמור והמציע מתחייב
להעמיד לרשות החברה את כ"א ,הציוד והאמצעים הנדרש כאמור.
 14.3כמו כן ,לחברה נתונה האופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להרחיב את היקף ההתקשרות לממונה
בטיחות נוסף ,אחד או יותר ,בכל תקופת ההסכם הארכותיו ,בהתאם לתמורה שנקבעה לתפקיד זה.
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 14.4מימוש האופציות להרחבה ,צמצום וכמות ביצוע העבודות כאמור לעיל לא יפגעו במחיר הבסיסי
לשעת עבודה לשירותי ממונה הבטיחות שבהצעת הזוכה .הקטינה או הרחיבה החברה את היקף
השירותים הנדרשים ,תתווסף או תופחת התמורה בהתאם לדרך התשלום שבהסכם.
 14.5למעט האמור בסעיף קטן זה ,לזוכה לא תהיה עילה לבקש לשנות את מחירי הצעתו בשל צמצום או
הרחבת שירותים.
 .15ערבות ביצוע
לאחר חתימת ההסכם ולהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של המציע 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 ,ערבות אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים
הכללי לצרכן ,בנוסח שנקבע בנספח להסכם ,בגובה של  10%מכלל התמורה השנתית בגין ביצוע
העבודות (להלן" :ערבות הביצוע") ,בהתאם להוראות ההסכם למשך  13חודש מיום חתימת החברה
על ההסכם.
כל ההוצאות בקשר להוצאת הערבות והארכה חלות על המציע.
 .16אישור עריכת ביטוחים
בטרם תחילת העבודות ע"י המציע ,המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם ונספח אישור
הביטוח המצורף להם .לדרישת החברה ,בכל עת ,יידרש המציע למסור את אישור עריכת הביטוח לחברה
כשהוא חתום ע"י מבטחיו .אין באמור כדי לגרוע מהאמור בסעיף  42להלן .אישור עריכת ביטוח כאמור
יימסר לחברה גם בהתייחס לביצוע עבודות בשטחי אש כהגדרתם בהסכם ובשינויים המתחייבים כפי
שפורטו בהסכם.
 .17תקופת השירותים ואופציה להארכתם
 17.1ההתקשרות עם הזוכה מתוכננת להימשך למשך  12חודשים ממועד חתימת ההסכם ע"י החברה
(מבלי שיהיה בכך משום התחייבות או מצג ע"י החברה).
 17.2לחברה נתונה האופציה ,לשיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם ,מעת לעת ,לתקופות
קצובות שכל אחת מהן לא תעלה על  24חודשים ,בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,ועד
לתום  5שנים ממועד תחילת ההסכם כאמור ,ע"י הודעה בכתב למציע  30יום לפני כל תום תקופת
התקשרות.
 17.3על הארכת ההסכם כאמור יחולו כל הוראות ההסכם לרבות התמורה שבהצעת המחיר של המציע
כפי שאושרה ע"י החברה בכפוף לעדכון התמורה במימוש האופציה החל מהחודש ה 13 -מתחילת
ההתקשרות בהתאם להוראות ההסכם .עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת
ההתקשרות יפעל הקבלן מיד לביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.
 .18מועד תחילת השירותים
השירותים הנדרשים לחברה נכון למועד זה הם מיידים ויחלו לא יאוחר מהיום הראשון לחודש העוקב
למועד הודעת הזכייה.
 .19חובת מציע להגיש הצעה לשירותים לכל אזורי השירותים (צפון ,מרכז ,דרום ולטובת אגף ההקמה)
 19.1מגיש הצעה חייב כי הצעתו תתייחס למתן השירותים בכל תוואי מערכת ההולכה בצפון ,במרכז,
בדרום ולטובת אגף ההקמה .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.
 19.2ראה לעניין זה גם ניקוד הצעת המחיר בסעיף  38.5להלן.
 .20הגופים המפקחים על מערכת ההולכה
מובא לידיעת המציעים כי מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל מפוקחת ע"י גורמים שונים מטעם מדינת
ישראל ו/או החברה ,כגון הרשות לגז טבעי ,החברות המקצועיות המייעצות לחברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע"מ ,רשויות תכנון ,חברות פיקוח צד ג' ,משטרת ישראל ,הרשות לאבטחת מידע וכן כל גורם
מוסמך כדין מטעם מדינת ישראל ו/או חברת נתיבי הגז הטבעי לפקח ,לרבות פיקוח עליון ,מעת לעת ,על
מערכת ההולכה לגז טבעי .מציע המגיש הצעתו בהליך מתחייב לפעול בקשר עם שירותיו לפי ההסכם
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בהתאם להנחיות הגורמים הרגולטורים ו/או המפקחים כדין כפי שימסרו ע"י החברה ,אם וככל שינתנו
ולשתף עמם פעולה באופן מלא בהתאם להנחיות החברה.
 .21תנאים להשתתפות בהליך
תנאי סף
 21.1השתתפות בהליך מותנית בהתקיימות כל התנאים הבאים:
 21.1.1המציע הינו חברה הרשומה כדין בפנקס רשם החברות בישראל וברשותו כל האישורים הנדרשים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 21.1.2למציע ניסיון של  3שנים לפחות במתן שירותים מקצועיים בתחום הבטיחות ,כעיסוק ליבה;
 21.1.3למציע אישורי התעדה תקפים לתקן  ISO : 9001לניהול איכות;
 21.1.4למציע לפחות  2התקשרויות למתן שרותי ממונה בטיחות וגהות ,אשר כל אחת למשך של לפחות
 12חודשים ברציפות ,החל משנת  2014ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ,בגופי תשתית ו/או
תעשייה מאחד מהתחומים הבאים לפחות (להלן – "התחומים") :תשתיות אנרגיה ,תעשיה
תהליכית ,תשתיות חשמל ,עבודות אלקטרו-מכאניות ,עבודות הנדסה אזרחית;
 21.1.5המציע מעסיק לפחות  6עובדים בעלי אישור כשירות תקף על שמם ,לפי תקנות ארגון הפיקוח על
העבודה (ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו( ,1996-להלן " -אישור כשירות") ,מתוכם  4ממוני
בטיחות לפחות בעלי הסמכה תקפה כממוני בטיחות בגז טבעי;
 21.1.6המציע בעל מחזור מכירות שנתי שלא פחת מסך כספי של  2.7מיליון  ₪בכל אחת מן השנים
 2014 ,2013ו.2015 -
תנאים כלליים
 21.1.7המציע יצרף פרטים אודות לפחות  4ממוני בטיחות אותם הינו מעסיק  /מתחייב להעסיק עד
למועד תחילת השירותים ,לצורך מתן השירותים ,שמתקיים בכל אחד מהם כל האמור להלן
(ניתן להציג עד  12עובדים בסך הכל – לפחות מועמד אחד לאזור הצפון ,אחד לאזור הדרום ,אחד
לאזור המרכז ואחד המתגורר באזור המרכז לטובת אגף ההקמה ועד  3מועמדים לכל אזור/אגף
ההקמה):
 21.1.6.1עסק בפועל למשך של לפחות  12חודשים ברציפות ,החל משנת  2014לפחות ועד למועד
הגשת ההצעות במכרז כממונה בטיחות בלפחות אחד מהתחומים המפורטים בסעיף
 21.1.4לעיל;
 21.1.6.2בעל ניסיון של שלוש ( )3שנים לפחות כממונה בטיחות מוסמך;
 21.1.6.3בעל הסמכה של "מכין תכנית ניהול בטיחות" ,כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על
העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג ;2013 -
 21.1.6.4בעל הסמכה תקפה כממונה בטיחות בגז טבעי מטעם מוסד המאושר על ידי מינהל
הבטיחות והבריאות התעסוקתית;
 21.1.6.5בעל תעודת השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בבנייה ובבנייה הנדסית ע"י מוסד
מוסמך מטעם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית;
 21.1.6.6בעל אישור כשירות תקף על שמו ,לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על
הבטיחות) ,התשנ"ו;1996-
 21.1.6.7בעל רישיון נהיגה דרגה ב' בתוקף.
 .22איסור על תאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים
 22.1מציע ,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:
 22.1.1הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור להליך זה ,בין
היתר ,בעניין מחירי השירותים המוצעים ,תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.
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 22.1.2מסירת מידע בכל עניין הקשור להליך ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים ,בעלי
זיקה אליהם או מי מטעמם.
בכלל זה ,אין להגיש בהליך הצעות משותפות של מספר מציעים ,או מספר חברות או גורמים
שונים וכיו"ב ,אלא אם הותר הדבר במפורש במסמך הוראות כלליות להגשת הצעה זה.
 22.2בנוסף 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:
 22.2.1לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או
של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך זה
ו/או ההסכם;
 22.2.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר :על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 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 בהליך זה ובהסכם שיחתם בעקבותיו.
 22.3מניעות בשל חשש לניגוד עניינים
עפ"י החלטת החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין ,בשל חשש לניגוד עניינים במהות
השירותים וחשיבותם ,כל האמור יחול בקשר עם מתן השירותים:
 22.3.1מציע לא יוכל להיבחר למתן השירותים אם במועד הגשת ההצעה הוא מספק שירותים של ממונה
בטיחות וגהות ,במישרין או בעקיפין ,לקבלן ביצוע עבודות (לרבות עבודות אחזקה) המועסק
במסגרת הקמת או הפעלת מערכת הולכת הגז הטבעי שבאחריות החברה (להלן" :קבלן עבודות")
ומופיע ברשימת הקבלנים שצורפה לנספח ה' להלן.
 22.3.2למרות האמור רשאית החברה להחליט אחרת בכפוף לאמור בסעיף קטן  22.3.6להלן ,זאת על פי
בקשה מנומקת שיגיש מציע פוטנציאלי לחברה עד למועד האחרון להגשת הבהרות בסעיף (25ב)
להלן.
 22.3.3בנוסף ,מציע שיזכה בשירותים לפי הליך זה וכל עוד ההסכם עמו למתן שרותי ממונה בטיחות
בתוקף ,יהיה מנוע מלתת שירותים ו/או לבצע עבודות מכל סוג במישרין ו/או בעקיפין לקבלן
עבודות כאמור ,כל עוד קבלן העבודות מועסק במישרין או בעקיפין במסגרת הקמת או הפעלת
מערכת הולכת הגז הטבעי שבאחריות החברה .סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות עם המציע
הזוכה.
 22.3.4למרות האמור בסעיף זה ,החברה רשאית להחליט מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי על
מתן אישור למציע במסגרת מכרז זה או למציע הזוכה שיחתם עמו ההסכם למתן השירותים לפי
הליך זה ,לתת שירות או עבודה לקבלן עבודות כאמור לעיל ,והמציע מוותר מראש על כל טענה
ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לאמור בסעיף  22למכרז.
 22.3.5לצורך זה יגיש הקבלן בקשה מנומקת לחברה שתפרט את מהות השירות  /העבודות הניתנות על
ידו לקבלן עבודות כאמור לעיל ועובדות רלבנטיות).
 22.3.6החלטת החברה כאמור תינתן בשים לב למכלול הנסיבות המאפשרות הימנעות מחשש מניגוד
עניינים כאמור ,אם מאפשרות ,ובתנאים שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שיהיה
בכך התחייבות ו/או מצג למתן אישור כאמור.
 .23עיון במסמכי ההליך וקבלתם
 23.1ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז במועדים שבסעיף  25להלן במשרדי החברה בכתובת כמפורט
בסעיף  28.3להלן.
 23.2בעת מסירת מסמכי ההליך ימסור כל מציע לנציג החברה המוסמך לצורך העניין:
 23.2.1את שם הגוף רוכש המסמכים והמציע שהוא מייצג;
 23.2.2שמות  2אנשי קשר שכל אחד מהם מוסמך לייצג את המציע לעניין הליך זה;
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 23.2.3כתובת מוסמכת למסירת הודעות למציע ,לרבות מספר פקסימיליה ודואר אלקטרוני.
 23.3בעת קבלת המסמכים ימסור המציע לחברה אישור בחתימת המציע כי נציגו מוסמך לקבל את
מסמכי ההליך מטעמו.
 .24הודעה על כוונה (לא מחייבת) להשתתף במכרז ולהגיש הצעה
מציע המעוניין להשתתף בהליך ולהגיש הצעה (מבלי שיהיה בכך התחייבות מצידו להגיש הצעה) או שאינו
מעוניין בכך ,מתבקש למסור על כך הודעה לחברה כאמור בנספח י' להלן ,עם קבלת מסמכי ההליך ועוד
קודם למועדים הנקובים בסעיף (25ב) להלן ,לכתובת הדוא"ל המצוינת בסעיף  26להלן.
 .25לוח זמנים להליך
לוח הזמנים להליך הינו כדלקמן:
א מועדים למסירת מסמכי
ההליך
ב

מועד אחרון לבקשת הבהרות

ג

מועדי הגשת הצעות

החל מיום  19.04.2017בין השעות 16:00 – 9:00
ועד המועד האחרון למסירתם למשתתף ביום  04.05.2017בשעה
16:00
(למעט ימי ו' ,שבת)
לא יאוחר מיום  26.04.2017בשעה 16.00
החל מיום  09.05.2017בין השעות  16:00 – 09:00ולא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום  10.05.2017בשעה .16.00

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל 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
קבלנים בנוסף והודעה על-כך תימסר למציעים על-פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי ההליך.
 .26הבהרות ותיקונים להליך
משתתף רשאי להגיש בקשה להבהרות מהחברה בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי ההליך ותנאיו ובכלל כך
לגבי אופן הכנת ההצעה והנוהל להגשתה ,בפניה בכתב בשפה העברית בלבד לכתובת דואר אלקטרוני:
 , c-tender@ingl.co.ilאו במען להגשת בקשות האמור בסעיף  28.3להלן המציע יציין על בקשתו עבור
מר ניר גורני;
 26.1בנוסף יוודא המציע את קבלת ההבהרה בטלפון עם מר ניר גורני בטלפון  03-6270488מיד לאחר
שליחתו.
 26.2המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות הוא כמפורט בסעיף (25ב) לעיל.
 26.3לחברה שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד .החברה לא תשיב להבהרות שנשלחו שבוע
מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות .תשובות החברה ישלחו בכתב ע"י נציגה לכל המציעים
שקיבלו את מסמכי ההליך ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך וההסכם .החברה תתחשב רק
בתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל.
 26.4המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות אך בכל מקרה תשובות אלה לרבות
תיקונים לתנאי ההליך ,יהיו תקפות כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.
 26.5החברה רשאית לשנות את תנאי הליך זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל מציע.
פרק ב' :הגשת הצעות בהליך
 .27תוקף ההצעה
 27.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך  90ימים (כולל) (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 ההליך ,לרבות הארכת
תוקף ערבות המציע (אם נדרשה בהליך) .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 ההליך.
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 27.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או
במקום שהדבר הותר במפורש על-פי תנאי ההליך והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה לפסילת ההצעה.
 27.3מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום האחרון
להגשת הצעות בסעיף  25לעיל (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה); לאחר ביטול כאמור ,לא יוכל
מציע לחזור בו מהביטול.
 .28הנחיות להגשת ההצעה
 28.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיפים  29ו 30 -להלן וכן מידע נוסף ,הכל
בהתאם להנחיות המפורטות להלן .החומר בהצעה יתייחס גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר
שעל המציע להוכיח לחברה.
 28.2מציע יגיש את הצעתו ב 2 -מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה (א) ו( -ב) ותישאנה את שם ההליך
להלן" :שירותי ממונה בטיחות".
 28.2.1מעטפה (א) תתייחס לעמידה בתנאי הסף והאיכות וכן תכלול את כל המסמכים שבסעיף 29
להלן.
 28.2.2מעטפה (ב) תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר הצעה (נספח ט') חתום
ע"י המציע בהתאם להנחיות בסעיפים  32ו–  33להלן (אין לצרף את הצעת המחיר במעטפה
אחרת).
 28.2.3ההצעה תוגש ב 3 -עותקים (מקור בצירוף  2העתקים).
 28.2.4מסמכים מקוריים ייכללו בעותק המקור של ההצעה אשר ירשם עליה במקום ברור "מקור".
 28.2.5מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי ההליך ומסמכיו ולתנאי ההסכם.
נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי ההליך
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 ההליך או כל חלק
מהם ולשנותם ,ובלבד שהתיקון יחול על כל המציעים ,ולאפשר למציעים להגיש מחדש את
הצעתם או כל חלק ממנה ,לבטל הליך זה ,הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי
ההליך והדין.
מובהר כי לוועדה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה או
בהצעות שונות.
 28.3מקום להגשת ההצעה
 28.3.1ההצעות על כל המסמכים הנדרשים בסעיף  29להלן תוגשנה בכתובת שלהלן עד למועד האחרון
להגשת הצעה בסעיף  25לעיל :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,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".
 28.3.2משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל  -במועד ובמקום ההגשה
שלעיל.
 28.3.3מגיש 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 ההליך ,או לנכונות האמור בה.
 .29כל המסמכים שיש לצרף להצעה
להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה (א) שיגיש כאמור בסעיף  28.2.1לעיל:
 29.1.1פירוט המסמכים שעל המציע לצרף למעטפה (א) שיגיש כאמור בסעיף  28.2.1לעיל ,הם כמפורט
בנספח ב' למכרז .יש להגיש את נספח ב' זה יחד עם שאר מסמכי ההצעה.
 29.1.2כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך ההליך ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.
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 29.1.3פרטי התקשרות עם נציג המציע ,טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.
 29.1.4כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי ההליך.
 29.1.5חומר שיאפשר להעריך את איכות ההצעה ובכלל זה החומר כמפורט בסעיף  30להלן.
להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה (ב) שיגיש כאמור בסעיף  28.2.2לעיל:
טופס הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע (נספח ט').
הנחיות להגשת הצעת המחיר בסעיפים  32ו 33 -להלן.
 .30חומר לבחינת איכות ההצעות
כל מציע יגיש חומר שיאפשר להעריך את איכות שירותיו ,ובכלל זה:
 30.1ניסיון המציע
 30.1.1המציע יציג בפורמט מודפס דומה לנספח ו' המצ"ב את הפרטים הנדרשים בו.
 30.1.2במסגרת פירוט ניסיונו יפרט המציע את מהות השירותים שניתנו על ידו לכל מזמין ,לרבות:
כמות ממוני הבטיחות שהוצבו אצל כל מזמין ,מספר אתרי המזמין ,כמות העובדים אצל המזמין.
הערה :המציע יציג מינימום  2התקשרויות אך לא יותר מ 6 -התקשרויות נפרדות רלבנטיות
כאמור לעיל.
 30.1.3המציע יגיש "תכנית ניהול בטיחות"  ,כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית
לניהול הבטיחות) התשע"ג  , 2013-אחת לפחות ,שהכין החל משנת  2014לפחות .
 30.1.4המציע יגיש תכנית עבודה אחת שהכין משנת  2014לפחות לתאגיד או ארגון.
 30.1.5המציע יצרף כל אישור ,המלצה ומידע רלבנטי בדבר ניסיונו כאמור לעיל.
 30.1.6במסגרת סעיף  30.1לעיל ,רשאי המציע להסתמך על ניסיון שצבר בעבודות של החברה.
 30.1.7החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרג את איכות ניסיון המציע על פי השירותים שהציג
לעיל ללא קשר למספרם ובשים לב לאלה שהם בעלי האיכות הגבוהה ביותר לדעתה המקצועית
של החברה בהתאם למהות השירותים שניתנו ומורכבותם.
 30.2ניסיון כח האדם המוצע
 30.2.1במידה ואחד או יותר מממוני הבטיחות המוצעים על ידי מציע מסוים אינם עומדים בתנאים
הכלליים המפורטים בסעיף  21.1.7לעיל ,תהא החברה רשאית לאפשר למציע להגיש ממונה
בטיחות חלופי העומד בתנאים האמורים.
 30.2.2המציע יציג בפורמט מודפס דומה לנספח ז' המצ"ב את הפרטים הנדרשים בו ,ביחס לעובד אחד
לפחות לכל אזור בנפרד (צפון ,מרכז ,דרום) וכן עובד נוסף לטובת אגף ההקמה ולא יותר מ3 -
עובדים לכל אזור/אגף ההקמה.
 30.2.3בקורות החיים של כח האדם המוצע יפורטו מהות השירותים הספציפיים שניתנו ע"י כל עובד
בתחומים המפורטים לעיל ומורכבותם;
 30.2.4יש להגיש נספח ז' נפרד בגין כל ממונה בטיחות מוצע;
 30.2.5החברה רשאית לראות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כיתרון בעל משקל בנושאים הבאים ,לגבי עובד
המוצע לביצוע השירותים כאמור בסעיף  30.2.2לעיל:
העובד בעל ידע וניסיון מוכח בהכרת מערכות לחץ (פנאומטיקה או הידראוליקה).
העובד בעל ידע וניסיון בתעשיות הגז לסוגיה (לרבות גז טבעי) או פטרוכימיות.
 30.2.6ביחס לכל אחד מהעובדים שבסעיף  30.2.2לעיל ,יצרף המציע קו"ח (שיתייחסו בבירור לשנות
הניסיון הרלבנטי של כ"א) ,השכלה ,תעודות ,הסמכות והמלצות רלבנטיות של כ"א המוצע.
 30.2.7במסגרת סעיף  30.2לעיל ,רשאי המציע להסתמך על ניסיון שצבר כ"א בעבודות של החברה.
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 30.2.8במקרה שהמציע הציע יותר מעובד אחד כאמור לעיל לכל אזור בנפרד (צפון ,מרכז ,דרום)/הקמה,
תזמן החברה לראיון רק את העובד ,מבין אלו שבהצעת המציע לאותו אזור ,שקיבל את ניקוד
האיכות הגבוה ביותר ,והמציע מתחייב בהגשת הצעתו להעסיקו בשירותים שייתן לחברה.
 30.2.9למרות האמור לעיל ,לאור איכות תוצאות הראיון עם כ"א מסוים ,לרבות במקרה של כישלון כ"א
בראיון ,רשאית החברה לזמ ן לראיון כ"א נוסף או חלופי ,אחד או יותר אחר ,שבהצעת המציע ,או
שלא לזמן כ"א חלופי או נוסף כאמור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך מצג או
התחייבות מצדה לעשות כן.
 30.2.10מובהר בזאת כי בכל עת במהלך בחינת ההצעות רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות
אל מציע כלשהו בדרישה להציג כ"א נוסף או חלופי.
 .31דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או חלקם השלמות והבהרות לאמור
בהצעה ,בכתב ו/או בעל-פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים ,וככל שיישמר
עקרון השוויון בין המציעים.
 .32מדד ומטבע
סכום כסף או ערכו של שירות שעל המציע לנקוב בו ,יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת ההצעה
ויירשם בספרות ובמילים .ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף והיא לא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או
למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע ,אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו.
 .33הגשת ההצעה הכספית
 33.1ההצעה הכספית תוגש רק על-גבי הטופס המצ"ב כנספח ט' בשקלים חדשים ולא תכלול מע"מ אשר
יתווסף ע"י החברה לכל חשבון שישולם לקבלן במסגרת ביצוע השירותים לפי ההסכם.
 33.2המציע יפרט בהצעתו את המחיר לשעה (לא כולל מע"מ) עבור ממוני הבטיחות האזוריים ועבור
ממונה הבטיחות לאגף ההקמה.
בכל מקרה המחיר לשעת עבודה שיוצע לא יעלה על  ₪ 130לשעה (לא כולל מע"מ).
 33.3מובהר ,כי המחיר לשעה לכל ממונה בטיחות כאמור לא ישתנה בשל זהות ממונה הבטיחות שבו
בחרה החברה מבין אלה שהוצעו ע"י המציע.
 33.4הצעת המציע תכלול את כל העלויות הקשורות בהעמדת רכב ,נסיעות ,טיפולים בו וכיו"ב לצורך
מתן השירותים .במקרה שבו ממונה בטיחות כלשהו ייסע ברכבו לצרכי השירותים יותר מ4,000 -
ק"מ לחודש לממונה בטיחות אזורי או  5,000ק"מ בחודש לממונה בטיחות אגף ההקמה ,בממוצע
שנתי ,בהתאם ליומן עבודה שינהל ויצי ג לממונה מטעם החברה ,תשלם החברה בנוסף למחיר לשעה
סך את התעריף של  ₪ 1.4לכל ק"מ נוסף .תעריף זה יעודכן לפי תעריף החשב הכללי במשרד האוצר
בלבד ,וכאמור בסעיף  11לעיל ובסעיף  33.10להלן .חישוב כאמור יבוצע על בסיס שנתי בלבד.
 33.5ההצעה הכספית תתייחס לאפשרות צמצום  /הרחבת השירותים בסעיף  14לעיל ולשירותים
בתקופות האופציה הנתונות לחברה כמפורט לעיל.
 33.6החברה תשלם לפי ביצוע שירותים בפועל בלבד.
 33.7מובהר כי שעות העבודה בגינן תשלם החברה נמנות החל מהגעת ממונה הבטיחות למקום מתן
השירותים  -במשרדי החברה או במתקן אחר של החברה כפי שיתואם מדי שבוע עם הממונה מטעם
החברה לצורך מתן השירותים.
 33.8מובהר ,כי כל תכליתם של היקפי השירותים האמורים כאמור בהליך זה הוא ליצור בסיס שוויוני
להערכת ההצעות .אין בהערכת היקפי השירותים כאמור כדי להטיל על החברה מחויבות כספית
כלשהי כלפי הזוכה משום שהדבר כפוף למשתנים רבים ,חלקם אינם ידועים לחברה במועד זה.
 33.9סה"כ המחיר לסיכום הצעת המחיר בנספח ט' הנ"ל ,כפי שתעלה מהצעתו הכספית של הזוכה,
תשמש כגבול עליון לתשלום התמורה ,אלא אם החליטה החברה ומסרה על-כך הודעה בכתב ,כי
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תגדיל את היקף עבודתו .לכן אין החברה מתחייבת לשלם את הסכום העולה מסיכום הצעת המחיר
בנספח ט' הנ"ל.
 33.10מובהר כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים ו"כוללים הכל" עבור ביצוע כל השירותים ועל כן
כוללים ,לרבות ומבלי למעט ,העמדת רכבים ,ציוד ,בהחזקתם ותפעולם התקין והוצאות דלק ,ביגוד
ומזון לכ"א המועסק בביצוע השירותים וכל עלות והוצאה אחרת הכרוכה בביצוע התחייבויות
המציע ,ותהווה את התמורה המלאה ,הסופית והבלעדית ,בכפוף לסעיף  14לעיל ולמתן הנחה (אם
תינתן במסגרת ההליך ע"י מציע) ,כמפורט בסעיף  35להלן.
 33.11במידה ולדעת המציע קיימת טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר
למסמכי ההליך עליו להביא זאת לידיעת החברה בהתאם לסעיף  34.3להלן לשם קבלת הנחיות
החברה.
 33.12במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע בעלות הכללית ו/או בסיכום סה"כ המחיר המוצע בכל
מקום הנדרש בטופס הצעת המחר ,יקבע המחיר המוצע לפי עלות מחירי היחידה בכפל הכמות
המשוערת הנקובה בכתב הכמויות .במקרה שבו נרשמה הצעת המחיר במספרים ובמילים וחלה
סתירה יגבר האמור במלל.
 .34עבודות בסמיכות למתקני גז ברור ובדיקות מוקדמות
 34.1ביצוע 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 ע בודה 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.
 34.2עם הגשת הצעתו בהליך יחשב המציע כמצהיר:
 34.2.1כי 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 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,
 34.2.2כי הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מביצוע עבודות על ובסמוך
למערכת לגז טבעי וביכולתו לעמוד בכל דרישות הבטיחות והביטחון ,לרבות נקיטת אמצעי
הזהירות הנדרשים והמתחייבים על פי הוראות הבטיחות בחברה ו/או על פי כל דין וכי ההסכם
הוגן ומניח דעתו בהתחשב עם כלל תנאיו ומועדיו.
 34.3במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור לעיל
ו/או במסמכי ההליך עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש ,לפני המועד
שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות ,כמפורט בהליך זה ,על מנת
לקבל את הנחיות החברה שינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויחייבו את המציעים כחלק
בלתי נפרד ממסכי ההליך.
 34.4בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מסמכי ההליך לא יגרעו מהתחייבות
המציע לבצע את כל העבודות הנדרשות והשלמתן לשביעות רצונה המלא של החברה.
 34.5המציע 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  34לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 .35סופיות התמורה
 35.1המצעים יגישו את הצעת המחיר על גבי טופס הגשת הצעות מחיר (נספח ט' להליך) ובהתאם
להנחיות הליך זה .מובהר בזאת ,כי התשלומים בגין השירותים שבהליך זה כפי שיאושרו על-ידי
החברה בעת הגשת הצעת מחיר ,יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כל השירותים הניתנים על-
פי ההסכם .לא יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה סכום נוסף כלשהו אלא מע"מ בלבד .למעט
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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:
 35.2בעבור 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 בהם ,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.
 .36הוראות ותנאים מחייבים
לצורך השתתפותו בהליך והגשת הצעה ,יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה ,הכללים והתנאים
המחייבים ,הנוגעים לנושא הליך זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל חוקי העבודה
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 העבודות והשירותים ,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 שאינו כולל הטבות סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי
דין.
 .37הוצאות השתתפות בהליך
 37.1עצם ההשתתפות בהליך כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות בהליך ובכל הנובע לאחריו וכתוצאה ממנו ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה להליך זה
וכל ההליכים לפיו השתתפות בסיור או מפגש המציעים (ככל שנערך) ,הגשת ההצעה ועדכונה,
תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות מכל סוג ,בכל מועד לפני ואחרי ההליך ,יהיו על אחריותו
הבלעדית וחשבונו של המציע ,ללא קשר לתוצאות ההליך כאמור ,כי לא תהיה למציע כל דרישה או
טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל
אחריות לכך.
 37.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול ההליך ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא ,לרבות
מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי ההליך ו/או במקרה של פסילת מציעים
ו/או הצעות ו/או אי בחירתם 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.
 .38אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן
אמות המידה לקביעת ההצעה הטובה ביותר ,ביחס לשירותים הן כדלקמן:
 38.1.1איכות ההצעה (עד  70נקודות);
 38.1.2מחיר הצעה (עד  30נקודות);
 38.2ניקוד איכות ההצעה
איכות ההערכות לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך ובמסמכי ההסכם כפי שהוצגו על-ידי
המציע במעטפה א' ,תיקבע על-ידי החברה בהתאם לקריטריונים שלהלן ולפרטים הנדרשים בסעיף 30
לעיל:
 38.3איכות המציע [עד  10נקודות]:
 38.3.1ניסיון המציע במתן השירותים כאמור בסעיף  30.1לעיל בשים לב למהות השירותים שניתנו ע"י
המציע כממונה בטיחות (ניהול  /תכנון  /פיקוח  /ייעוץ) – עד  10נקודות;
 38.4איכות כ"א המוצע [עד  60נקודות]:
שלב א' – ניקוד בהתאם לחומר הכתוב שבהצעה (יינתן ניקוד נפרד עבור כל אחד מהמועמדים
המוצעים):
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 38.4.1ידע וניסיונו הכללי של המועמד במתן שירותים הדומים במהותם לשירותים הנדרשים כולל
מהות השירותים ומורכבותם– עד  40נקודות;
שלב ב' – ראיון אישי אליו יוזמן המועמד אשר קיבל את ניקוד האיכות הגבוה ביותר בשלב א' ,בכל
אזור/לטובת אגף ההקמה ,מטעם כל אחד מהמציעים:
 38.4.2ראיון אישי לכ"א המוצע– עד  20נקודות.
 38.4.3במסגרת הראיון האישי רשאית החברה לבחון כל מידע רלבנטי בקשר עם יכולת כ"א שהוצע
למלא אחר דרישות תפקיד כממונה בטיחות במפרט השירותים בנספח א' להסכם לרבות ומבלי
למעט :כישורים ,השכלה והסמכות רלבנטיות (לרבות מעבר לתנאי הסף) ,מומחיות ותחומי
התמחות ,ידע וניסיון ,מוטיבציה ,יחסי אנוש ,אישיות ,אמינות ,עצמאות והתנהלות מול גורמים
חיצוניים ,התרשמות כללית ,המלצות ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע עבודות קודמות לרבות
עם החברה.
 38.4.4במידה ובמסגרת הריאיון החברה תמצא כי ניסיון ואיכות כ"א שהוצע אינו תואם את החומר
שהוגש ע"י המציע במסגרת ההליך ,רשאית החברה לנהוג בהתאם לחלופות שבסעיף  30.2.9לעיל
ולתת לכך משקל במתן ניקוד האיכות ובכלל זה הפחתה של עד  50נקודות ו/או לקבוע כי כ"א
שהוצע אינו עונה כלל לדרישות ההליך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 38.4.5הצעת המציע לא תמשיך לשלב בדיקת המחיר כאמור בסעיף  38.5להלן אם נמצא כי כ"א שהציע
אינו עונה לדרישות ההליך .אין באמור לגרוע מזכויות החברה לפי הליך זה והדין.
 38.4.6החברה תעניק ניקוד איכות אבסולוטי לכל הצעה (ולא ניקוד יחסי בהשוואה לאיכות ההצעות
האחרות).
בכפוף לסעיף  30.2.8לעיל תעניק החברה לכ"א המוצע לכל אחד מהאזורים (צפון ,מרכז ,דרום) ולטובת
אגף ההקמה בנפרד עד מקסימום של  60נקודות (בגין סעיפים  )38.4.238.4.1ותחלקו בכמות ממוני
הבטיחות שנוקדו ,לאחר ראיון ,מתוך הצעת המציע ("ציון כ"א ממוצע").
סה"כ ניקוד איכות ההצעה יהווה סך ניקוד איכות המציע בסעיף  38.3.1לעיל בצירוף ציון כ"א הממוצע.
אין באמור לגרוע מזכות החברה להורות למציע להגיש בכל אחד משלבי ההליך כ"א נוסף ,אחד ו/או יותר
אחר ,חלופי או נוסף ,או לזמנו לראיון ,בזמן קצוב שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
שלב ג' – ניקוד הצעת המחיר:
אל שלב ג' ימשיכו הצעות אשר קיבלו ניקוד איכות מינימאלי מצטבר של  60נקודות לפחות מתוך 70
נקודות אפשריות עבור שלבים א'  +ב' של ניקוד האיכות.
 38.5ניקוד הצעת המחיר יינתן לפי השקלול שלהלן:
 38.5.1הצעת המחיר הזולה ביותר ("ההצעה הזולה ביותר") ,תעניק את מלוא הנקודות שנקבעו עבור
סה"כ מחיר ההצעה .יתר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאם לשיעור הסטייה של כל אחת מהן
מהצעת המחיר הזולה ביותר.
 38.5.2על אף האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו או
עד לשלב בחינת הצעות בהליך  ,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.
 38.6למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של ההליך בבחינת הצעת מציע ,לרבות בשקילת
הקריטריונים להערכת איכות ההצעה וקבלת החלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של המציע
לפי תנאי ההליך והדין ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא בחשבון
אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע או בין שהגיעה לידיעת
הח ברה בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,על השתתפות
המציע בהליך ו/או יכולתו לבצע את העבודות בכל דרך ,לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים
להלן:
 38.6.1הליך 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
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הפיננסית של המציע; (ג) ניסיון 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 הליך זה.
 38.6.2לשם 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  39להלן.
 38.7למען 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 ההליך ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .39החלטה על זוכה בהליך
החברה תבחר בזוכה בהתאם לאמור להלן:
 39.1.1ביחס לשירותים בכל האזורים (צפון  +מרכז  +דרום) ולטובת אגף ההקמה החברה תיקבע מהי
ההצעה הטובה ביותר ,שתהא ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר – איכות
ומחיר – בהתאם לקבוע לעיל (להלן " -ההצעה הטובה ביותר").
 39.1.2בכפוף לאמור לעיל ,המציע שהגיש את ההצעה הטובה ביותר לשירותים ,תקבע החברה כי הוא
הזוכה בהליך ,ובלבד שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ליתן את כלל השירותים ולקיים את
כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי ההליך וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות .לצורך
זה ,רשאית החברה לדרוש ממציע ליתן כל חומר ,לספק כל מסמך ,לאפשר עריכת ביקור בכל
אתר וכיו"ב.
 39.1.3על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי הליך
זה ,מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד ו/או יותר
מאלה:
 39.1.4לבחור במציע אחד לכל השירותים בהליך זה;
 39.1.5שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר (וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו) ובכלל זה
בשל האמור בסעיף  38.6לעיל או שלא לבחור בזוכה כלל ,גם אם בעל ההצעה הטובה ביותר ו/או
מציעים אחרים עמדו בכל התנאים האמורים בהליך.
 39.1.6להתנות את ההתקשרות עם הזוכים בהפחתה נוספת של מחיר הצעת המחיר ולנהל עמם משא
ומתן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולפי הדין.
 39.1.7לנהל משא ומתן עם מציע אחד ו/או יותר שהצעתו/יהם יראו לה מתאימות בכפוף לדין ,לרבות
בדרך של הליך משא ומתן להגשת הצעות מחיר מתוקנות ( )BEST & FINAL STAGEלפי סעיף
 40להלן ,בין כל המציעים שנמצאו מתאימים על ידי החברה ו/או חלקם ,לגבי השירותים או
חלקם;
 39.1.8להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן או לשנות את ההליך ו/או לבטלו.
 39.1.9לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי הליך זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החליטה החברה לפסול או לא לבחור בהצעה הטובה ביותר מטעמים מיוחדים שירשמו או בשל טעם מן
הטעמים המופיעים במסמך זה ,יחולו ההוראות האמורות בסעיף זה לעיל על המציע שהצעתו היא הטובה
ביותר מבין ההצעות שנותרו ,מבלי לגרוע מזכות החברה לבצע כל דבר לפי הליך זה ו/או הדין לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .40שלב משא ומתן להגשת הצעות מחיר מתוקנות ()BEST & FINAL STAGE
 40.1.1מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהתקיים אחת הנסיבות המפורטות להלן החברה תהיה רשאית
(אך לא חייבת) לקיים ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,הליך תחרותי נוסף ()BEST AND FINAL
כקבוע בתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – :1993
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 40.1.2הפער בין ההצעה שמציעה את הצעת המחיר הנמוכה 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.
 40.1.3בהתקיים נסיבות אחרות בהן ,לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה ,יהיה בקיומו של הליך
תחרותי נוסף כאמור כדי להועיל לחברה.
 40.1.4מבלי 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.
 40.1.5מציעים יוכלו להשתתף בשלב ההתמחרות החוזרת רק עבור העבודות בגינם הגישו את הצעתם
המקורית בהליך זה.
 40.1.6למען הסר ספק ,מחיר ההצעה המקורית שהוגשה להליך זה לעבודות תהווה תקרת מחיר עליון
( )MAXIMUM BID PRICEלמחיר המוצע על ידי מציע בשלב ההתמחרות החוזרת.
 40.1.7המציעים שיוזמנו להליך התמחרות חוזרת ,יגישו את הצעות המחיר המתוקנות במועדים שתקבע
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי אשר ינוקדו לפי אמת המידה של מחיר ההצעה החדש מחיר
ההצעה החדש (עד  30נקודות) וניקוד האיכות שקיבלה ההצעה המקורית (עד  70נקודות) ו/או כל
קריטריון אחר שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות לפי סעיף  38.5.2לעיל .לא הגיש
מציע הצעה נוספת ,תהיה הצעתו הראשונה שהגיש לחברה סופית .מציע שהצעתו היא ההצעה
הטובה ביותר לפי סעיף  39.1.1לעיל או צברה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר לפי
הקריטריונים שקבעה החברה כאמור בסעיף קטן זה לאחר הליך ההתמחרות החוזרת יוכרז
כזוכה בהליך ההתמחרות החוזרת ובהליך.
 40.1.8אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לפי סעיף  39.1.3לעיל גם לאחר שלב ההתמחרות החוזרת.
 .41פסילת הצעה  /מציע
 41.1.1החברה 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:
 41.1.2ההצעה ו/או המציע אינם מקיימים את תנאי הסף;
 41.1.3נמצא ע"י החבר ה כי ההצעה חסרה ,מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה
מוטעית של מסמכי או נושא ההליך ,או הצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות ,או
הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים;
 41.1.4המציע נהג במהלך ההליך 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;
 41.1.5אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף  41.1.5להלן ו/או על פי כל דין.
 41.1.6על אף האמור בסעיף  41.1.1לעיל 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:
 41.1.7להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף ,בשים לב לתכליתה והיחס
בינה לבין השירותים ואופי ההתקשרות נשוא ההליך 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.
 41.1.8לאפשר 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
346811

 19מתוך 35

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 היערכותו ,ובלבד
שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות למכרז .יובהר לעניין זה כי החברה מפרידה בין
תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.
 41.1.9להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם
בהצעה ,וכי אימוץ מדינ יות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות
המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
 41.1.10החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה
מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי ההליך.
 .42ביטוח
בטרם תחילת העבודות 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 בהליך,
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 בהליך ,אך אין בכך כדי להשתמע כויתור על החובה לערוך ביטוחים כאמור
לעיל.
 .43מסירת הודעות והודעה על זכייה
מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו ,מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש לפי
מסמכי ההליך ו/או הדין ,במועד שתודיע לו החברה ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות ,לא יאוחר מ7 -
ימים מיום הודעת החברה ,ובכלל זה ,אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי הדין רישיונות הנדרשים
בדין הצריכים לעניין נושא ההתקשרות.
החברה 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 ( 3שלושה) ימי עסקים מיום
המשלוח .מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה
הובא לידיעתם.
הודעה 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
 .44כללי
כל הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת ההליך ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי נפרד
מהצעתו ומההליך ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי ההליך ו/או עד למועד הגשת
ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי ההליך
ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את החברה.
למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע התקשרות
כלשהי בקשר לנשוא ההליך ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה למציע כלשהו בהליך זה
כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או הצעתו עומדים בתנאי ההליך ו/או
התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת ההצעה.
כל האמור בהליך 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 להליך זה .מבלי לגרוע מהאמור בהליך
זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא ההליך ולקבלת כל האישורים הדרושים על
פי נהלי החברה ו/או הדין.
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 .45אי בחירה  /ביטול זכיה
החברה 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 ההליך על מסמכיו לרבות
לאח ר חתימת ההסכם או מסירת ההזמנה לרכש  /לשירותים  /לעבודה ,או (ב) שלדעת החברה קיים ספק
סביר ביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף העבודות 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 ההליך ו/או הדין ,למסור את ההתקשרות  /הזמנה למציע אחר
שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו.
מובא בזאת לידיעת המציעים כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע העבודות כלל ו/או
לרכשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו בהליך 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 בסעיף יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים מדרישות מכרז זה ו/או אחרים שלא פורטו
במכרז זה ,לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .46עיון בהצעת מציע
החברה 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 ההליך ,למעט באותם
מסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול ,לדעת החברה ,לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 .47עמידת מציע בנהלי ביטחון ובטיחות
במקרה של ביצוע עבודות 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.
הזוכה ועובדיו יפעלו בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה ,כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם להנחיות
הממונה לעבור הדרכות שונות ,אם וככל כמפורט בהסכם ,לרבות בקשר עם עבודה בסביבת גז טבעי.
 .48זכויות קניין במסמכי ההליך ושימוש במידע שבהצעות
כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות בהליך ו/או מסמכים שיסופקו ,אם יסופקו ,למציעים
כהשלמה ,הם רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו להחזירם לחברה לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת הצעות ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו .מציע אינו רשאי להעתיק איזה
מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,לבד מהגשת הצעה.
החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל (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.
 .49סמכות שיפוט והדין החל
בכל מחלוקת בקשר להליך זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט הבלעדית.
דיני מדינת ישראל יחולו על הליך זה.
 .50פרשנות ותחולה
ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהליך ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של ההליך או של
תנאי אחר מתנאיו.
בכל 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.
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מלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר בהליך או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם בחוק
הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל

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 ההליך בעניין המכרז למתן שירותי ממונה בטיחות על ביצוע עבודות
במערכת ההולכה לגז טבעי על נספחיו ותנאיו (ובכלל זה הסכם ההתקשרות) ,ברורים לנו כל הנתונים הנדרשים
והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות בהליך ומביצוע ההתקשרות על פיו ,אנו מסכימים להם ,הצעתנו
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 שימושכם בכל סמכות לפי
מסמכי ההליך 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 מתחייבים כי העלנו אותם
בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענו אותן יש לראותנו כמי שוויתרו עליהן .כן אנו מצהירים ומתחייבים כי
אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחירת ההצעות כפי שהיא מפורטת במסמכי ההליך.
שם מלא
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח א' – ההסכם ונספחיו

(מעטפה א')
(מס' מסמך)345081 :
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נספח ב'  -טבלת היענות והצהרת המציע ופירוט המסמכים שבמעטפה א' להצעה

(מעטפה א')
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נספח ג'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים

(סעיף  29.1.1להליך)

(מעטפה א')

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 ממונה בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי מס' )346811
שנערכת 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.
.4

.5

בתצהיר 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" –
 .4.1לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים – המועד האחרון
להגשת הצעות במכרז או בהליך כאמור;
 .4.2לעניין 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.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך
אישור

אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ד'  -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 ההליך ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף להצעתו
במסגרת ההליך נחתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות 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.

_____________
תאריך

346811
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נספח ה' – העדר חשש לניגוד עניינים

(מעטפה א')
לצורך השתתפות המציע במכרז למתן שירותי ממונה בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי (מס'
 )346811הרינו הח"מ מאשרים בשם __________________________________ [הכנס שם מלא של
המציע] (להלן" :המציע") את האמור להלן:
קראנו והבנו את כל האמור בעניין איסור על תאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים לרבות בקשר
עם מניעות בשל חשש לניגוד עניינים ,בסעיפים  22ו 22.3 -למכרז שלעיל ,אין לנו הסתייגות מתוכן הוראות אלה
ואנו מסכימים להן ,ונפעל בהתאם לאמור בהן .אנו מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה מכל סוג כלפי החברה
ו/או מי מטעמה בקשר לאמור בסעיף זה ,ללא הגבלת זמן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עיינו ברשימה שלהלן של גורמים המבצעים עבודות (לרבות עבודות אחזקה)
המועסקים במסגרת הקמת או הפעלת מערכת ההולכה לגז טבעי שבאחריות חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ (להלן" :קבלני עבודות") ואנו מאשרים בזאת כלהלן (נא סמן  Xבריבוע הרלבנטי להלן):



במועד הגשת ההצעה אנו לא נותנים שירותים כלשהם לקבלנים שברשימה שלהלן ,במישרין ,או בעקיפין
(כקבלן משנה).
חמו אהרון

(SICIMאיטליה)

אבידר
כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני

אברהם יצחק
אפקון
אלקו
י.ינקוביץ
לסיכו

SPS
סילס
ברן ישראל

הרשקוביץ

TMNG

ריאד אספניולי
מר טלקום  /מר ושות'

לודן
אפשטיין
( Pietro Fiorentiniאיטליה)

( PIMפייפלין אינטגריטי מנג'מנט)

 במועד הגשת ההצעה אנו נותנים שירותים כלשהם לקבלנים שברשימה המצ"ב ,במישרין ,או בעקיפין
(כקבלן משנה) שפרטיהם וסוג השירותים  /העבודות הניתנים להם הם כלהלן:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
אישור המציע
אנו ,המוסמכים לחתום בשם המציע ולהגיש את הצעה זו בשמו ,מאשרים את כל האמור לעיל בנספח ה' – העדר
חשש לניגוד עניינים זה.
שם מלא
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח ו'– שאלון להוכחת ניסיון המציע

(מעטפה א')

(סעיף  30.1להליך)

המציע יציג לפחות  2התקשרויות למתן שרותי ממונה בטיחות וגהות ,אשר כל אחת למשך של לפחות  12חודשים ברציפות ,החל משנת  2014ועד למועד הגשת ההצעות
במכרז ,בגופי תשתית ו/או תעשייה מאחד מהתחומים הבאים לפחות (להלן – "התחומים") :תשתיות אנרגיה ,תעשיה תהליכית ,תשתיות חשמל ,עבודות אלקטרו-מכאניות,
עבודות הנדסה אזרחית;
שם המזמין
(חברה/ארגון)

.1

תחום עיסוק המזמין
[תשתיות אנרגיה ,תעשיה
תהליכית ,תשתיות
חשמל ,עבודות אלקטרו-
מכאניות ,עבודות הנדסה
אזרחית]

מהות שירותי ממוני הבטיחות שניתנו למזמין

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות

פרט שנה וחודש:
התחלה:
________/
סיום___/_____ :

.2

פרט שנה וחודש:
התחלה:
________/
סיום___/_____ :

.3

פרט שנה וחודש:
התחלה:
________/
סיום___/_____ :
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פרטים אודות
אנשי קשר

שם המזמין
(חברה/ארגון)

תחום עיסוק המזמין
[תשתיות אנרגיה ,תעשיה
תהליכית ,תשתיות חשמל,
עבודות אלקטרו-מכאניות,
עבודות הנדסה אזרחית]

נספח ו' (המשך)
מהות שירותי ממוני הבטיחות שניתנו למזמין

.4

מועד תחילת וסיום
ההתקשרות

פרט שנה וחודש:
התחלה:
________/
סיום___/_____ :

.5

פרט שנה וחודש:
התחלה:
________/
סיום___/_____ :

.6

פרט שנה וחודש:
התחלה:
________/
סיום___/_____ :
.1

יש לצרף:
(א) אישור התעדה תקף ל ISO:9001 -של המציע (סעיף  21.1.3להליך).
(ב) "תוכנית בטיחות" (כהגדרתה בתקנות הארגון והפיקוח על העבודה) אחת שהכין משנת  2013לפחות (סעיף  30.1.3להליך).
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פרטים אודות אנשי קשר

נספח ו' (המשך)
(ג) תוכנית עבודה אחת שהכין משנת  2013לפחות לתאגיד או ארגון (סעיף  30.1.4להליך).
(ד) אישורים/המלצות בדבר ניסיון המציע (סעיף  30.1.5להליך).
.2

המציע מצהיר כי:
א .למציע ניסיון של  3שנים לפחות במתן שירותים מקצועיים בתחום הבטיחות ,כעיסוק ליבה;
ב .נכון למועד הגשת ההצעה המציע מעסיק לפחות  6עובדים בעלי אישור כשירות תקף על שמם ,לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על
הבטיחות) ,התשנ"ו ,1996-מתוכם  4ממוני בטיחות לפחות בעלי הסמכה תקפה כממוני בטיחות בגז טבעי.

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

חותמת

חתימה
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תאריך

נספח ז' – שאלון להוכחת ניסיון כ"א מוצע

(מעטפה א')

(סעיף  30.2להליך)

שם המועמד המוצע_____________ :
עיר/יישוב מגורים________________ :
אזור גיאוגרפי לו מיועד המועמד :צפון  /דרום  /מרכז  /אגף הקמה (יש לסמן בעיגול את האזור הרלוונטי)
המועמד הרביעי לטובת אגף ההקמה חייב להתגורר באזור מרכז .האם גר באזור מרכז?  :כן  /לא (הקף בעיגול) [רלוונטי לגבי מועמד עבור אגף ההקמה בלבד]

כל טופס יתייחס לעובד אחד בלבד
טבעי

בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז
לצורך השתתפות המציע במכרז למתן שירותי ממונה
__________________________________ [הכנס שם מלא של המציע] (להלן" :המציע") את האמור להלן לגבי המועמד המוצע:
 .1יש לצרף העתק אישור כשירות כממונה בטיחות לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו 1996-בתוקף.

הרינו

הח"מ

מאשרים

בשם

 .2יש לצרף צילום רשיון נהיגה ב' בתוקף.
 .3יש לצרף קורות חיים שיתייחסו בבירור לשנות הניסיון הרלבנטי( לפחות  3שנים כממונה בטיחות מוסמך)  ,השכלה ,תעודות ,הסמכות והמלצות רלבנטיות.
 .4עסק בפועל למשך של לפחות  12חודשים ברציפות ,החל משנת  2014לפחות ועד למועד הגשת ההצעות במכרז כממונה בטיחות בלפחות אחד מהתחומים:
הקף בעיגול :תשתיות אנרגיה  /תשתיות הולכה  /תעשיה תהליכית  /תשתיות חשמל  /עבודות אלקטרו-מכאניות  /עבודות הנדסה אזרחית.
 .5אם קיים – פרט ידע וניסיון מוכח בהכרת מערכות לחץ (פנאומטיקה או הידראוליקה):
______________________ ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
 .6אם קיים – פרט ידע וניסיון בתעשיות הגז לסוגיה או פטרוכימיות:
____________________________________ ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________ ____________________________________________________________________________________________
 .7פרט את מהות השירותים הספציפיים שנתן העובד בתחומים והתקופה המפורטים בסעיף  4לעיל ,מורכבותם ועבור איזה מזמין:
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__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
 .8בעל ניסיון של שלוש ( )3שנים לפחות כממונה בטיחות מוסמך; כן  /לא (הקף בעיגול)
 .9בעל הסמכה של "מכין תכנית ניהול בטיחות" ,כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג  ;2013 -כן  /לא (הקף בעיגול)
 .10בעל הסמכה כממונה בטיחות ואישור כשירות בתוקף ,מטעם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית; כן  /לא (הקף בעיגול)
 .11בעל הסמכה תקפה כממונה בטיחות בגז טבעי מטעם מוסד המאושר על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית; כן  /לא (הקף בעיגול)
 .12בעל תעודת השתלמות ענפית לממונים על הבטיחות בבנייה ובבנייה הנדסית ע"י מוסד מוסמך מטעם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית; כן  /לא (הקף בעיגול)
 .13בעל ידע ושליטה בשפה העברית על בוריה ,ובשפה האנגלית ברמה טובה מאוד של קריאה ,כתיבה והבנת חומר טכני וניסיון בהפעלת תוכנות WORD ,EXCEL, POWER
 :POINTכן  /לא (הקף בעיגול)

יש לצרף קו"ח עבור כל מועמד ,חומר רלבנטי והעתקי תעודות לאמור בטופס זה.
אישור המציע
חתימה בשם המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לכאורה לעמידת המציע בתנאי הסף הרלבנטיים.
שם מלא

346811

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך
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נספח ח' -אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע והיקף העסקת כ"א
(מעטפה א')
אני הח"מ מאשר בזא ת כלהלן בקשר ל______________________________________ [הכנס שם מלא של
המציע] (להלן" :המציע"):
 .1מחזור היקף המכירות השנתי של המציע לא פחת מסך של  2.7מיליון  ₪בכל אחת מהשנים שנים 2014 ,2013
ו.2015 -
 .2מחזור המכירות של המציע בכל אחת מהשנים שלעיל הוא כלהלן:
א .בשנת ₪ ___________________ :2013
ב .בשנת ₪ ___________________ :2014
ג .בשנת ₪ ___________________ :2015
 .3המציע מעסיק לפחות  6עובדים בעלי אישור כשירות תקף על שמם ,לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(ממונים על הבטיחות) ,התשנ"ו( ,1996-להלן " -אישור כשירות") ,מתוכם  4ממוני בטיחות לפחות בעלי
הסמכה תקפה כממוני בטיחות בגז טבעי:
.1

__________________________

.2

__________________________

.3

__________________________

.4

__________________________

.5

__________________________

.6

__________________________

.7

__________________________

.8

__________________________

* יש לצרף:
אישור כשירות של כל אחד מהעובדים ששמם ננקב לעיל.
שם רו"ח __________________________________ :מס' רשיון______________ :
חתימה ______________ :חותמת______________ :
תאריך______________ :
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נספח ט' – טופס הגשת הצעת מחיר
(מעטפה ב')

(סעיף  33.1להליך)
(בגמר ההליך יצורף ע"י החברה כנספח להסכם)

 .1הריני מגיש את הצעתי למכרז למתן שירותי ממונה בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי (מס'
מסמך ( )346811להלן" :ההליך").
 .2הצעת המחיר כאמור להלן:
מחיר לשעה
ללא מע"מ

כמות
שעות

1

[לא יעלה על ]₪ 130

ממונה בטיחות אזורי (אזור
צפון/מרכז/דרום)

______ ₪

ממונה בטיחות עבור אגף
ההקמה

______ ₪

כמות
חודשים

לחודש

12

186

186

כמות
כ"א /
רכב

סה"כ מחיר מוצע
ב( ₪ -ללא מע"מ)

3

1

12

סה"כ בש"ח
(ללא מע"מ)

הערות להצעת המחיר לעיל (כללי)
 הכמות לשעות  /חודשים  /כ"א  /רכב היא אומדן לצורך השוואה בין ההצעות בלבד.
 במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע לבין סה"כ המחיר המוצע לעיל תשווה החברה את ההצעה לפי הכפלה של
מחיר באומדן הכמות.
 המחיר לשעה הוא לממונה בטיחות ל"שירותים שוטפים" וכן ל"שירותים חד פעמיים (לפי קריאה) ונשאר קבוע ללא
קשר לכמות השעות שיבוצעו בפועל ,לכמות ממוני הבטיחות שיועסקו בשירותים וברכבים שיועמדו לרשותם ,לרבות
במקרה של צמצום  /הרחבת היקף העסקה ובכלל זה כמות השעות.
 המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע השירותים ,לרבות ומבלי למעט כל העלויות הקשורות ברכב ,אחזקתו ודלק,
במהלך מתן השירותים השוטפים ללא תלות בהיקף הנסיעות ובכמות הרכבים ,לרבות לשירותים חד פעמיים "לפי
קריאה".
 התשלום יבוצע לפי ביצוע שעות עבודה בפועל ,כפי שיאושרו ע"י החברה.
 במקרה שבו ממונה בטיחות ייסע ברכבו לצרכי השירותים יותר מ 4,000 -ק"מ לחודש לממונה בטיחות אזורי או
 5,000ק"מ בחודש לממונה בטיחות אגף ההקמה ,בממוצע שנתי ,בהתאם ליומן עבודה שינהל ויציג לממונה מטעם
החברה ,תשלם החברה בנוסף למחיר לשעה סך את התעריף של  ₪ 1.4לכל ק"מ נוסף .תעריף זה יעודכן לפי תעריף
החשב הכללי במשרד האוצר בלבד.
 מובהר ,כי המחיר לשעה לכל ממונה בטיחות כאמור לא ישתנה בשל זהות ממונה הבטיחות שבו בחרה החברה מבין
אלה שהוצעו ע"י המציע לאותו אזור ,שלפי שיקול דעתה המקצועי כבעל האיכות הגבוהה ביותר ו/או גם אם תחליט
החברה ,להפעיל ממונה בטיחות שיועד לאזור מסוים (צפון/דרום/מרכז) גם באזור אחר לפי צרכיה מעת לעת.
 .3הריני מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההליך ונספחיו ,הבנתי אותם ,אין לי כל סייג לגביהם ,הצעתי שלמה והתמורה
שבהצעתי כוללת את כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו ,לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ.
הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא
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חתימה

חותמת

תאריך

נספח י' – הודעה על כוונה (לא מחייבת) להשתתף בהליך
(סעיף  24להליך)
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מגדל עתידים  ,בניין ,8
קריית עתידים
תל אביב 58177
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ (להלן" :המציע") לעניין
מכרז למתן שירותי ממונה בטיחות על ביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעי (להלן" :ההליך") ,מאשר בזאת
כלהלן (נא סמן  Xבריבוע הרלבנטי להלן):



בכוונת המציע (מבלי שתהיה בכך התחייבות) להשתתף בהליך ולהגיש הצעה.



אין בכוונת המציע להשתתף בהליך 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 לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות בהליך לכתובת דואר אלקטרוני

c-tender@ingl.co.il
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נספח יא'  -אישור בדבר עסק בשליטת אישה
[אם רלוונטי]

 1.אני ,רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו
בסעיף  2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:
 )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
 )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
 .2המחזיקה בשליטה בעסק ______________________ הינה גב' ____________________ ,ת.ז.
______________________.

שם עו"ד/רו"ח

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

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

שם מלא
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חותמת

נספח יב'  -הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ____________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ (להלן" :הספק") המבקש להתקשר עם נתיבי
בנושא
שירותים
אספקת
לצורך
"החברה")
(להלן:
בע"מ
לישראל
הטבעי
הגז
________________________________ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק.
בתצהירי זה ,אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות") וכי אני מבין/ה אותו.
הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
בתוך  30ימים ממועד התקשרותי עם החברה.
יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות אינן חלות על הספק.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן.
 במידה והספק מעסיק  100עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן-:
הספק מ תחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 במידה והספק מעסיק  100עובדים לפחות והספק התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הספק מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות ,במידה וניתנו לו.
זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_______________
תאריך

_______________
שם החותם

_______________
חתימה וחותמת

אישור עורך דין
אני הח"מ ______________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח'
_________________ בישוב /בעיר_________________ מר  /גב' ____________ שזיהה /תה עצמו/ה
על ידי ת.ז / _______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_____________________
______________________
_______________
חתימה וחותמת
מספר רישיון
תאריך
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