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 23.4.2017תאריך:                           

 

 העתקות אורדפוס ו שירותילמתן מכרז פומבי הנדון: 

 "(המכרז)להלן: "( INGL/TENDER/2017/07מס' )

 

לפנות בהזמנה בזאת  מתכבדת"( נתג"זאו "" החברה" –חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן  .1

 .העתקות אורדפוס ו שרותי למתןלהגיש הצעות 

 
  רקע כללי אודות החברה

 

שיון בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, יהחברה הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, בעלת ר
 , להקים ולתפעל את מערכת ההולכה הארצית להובלת גז טבעי בישראל.  2002 - התשס"ב

שנה, והיא כפופה למשרד התשתיות הלאומיות. רשות הגז הטבעי  30-כהחברה פועלת מכוח רישיון שניתן ל
 הינה הגוף הממונה בתוקף חוק על הפיקוח על החברה.

פרטים  .www.ingl.co.ilרנט של החברה בכתובת פרטים נוספים אודות החברה ניתן למצוא באתר האינט
נוספים אודות תחום הגז הטבעי בישראל ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות, 

 . www.mni.gov.ilתובת בכ

המידע המפורסם באתר החברה ובאתר משרד התשתיות הינו לצורך הבהרה: הרקע המובא לעיל וכן 
 ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות התחייבות או מצג מצד החברה.

 

 :מסמכי ההזמנה .2

 "(הזמנה" –הוראות כלליות להגשת הצעה )להלן 

 .מפרט השירותים הנדרשים :נספח א'

 .1976 –התשל"ו תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  :'ב נספח

 .אישור זכויות חתימה של המציע :'גנספח 

 .מציעסיון ינלעניין טופס הוכחת עמידה בתנאי סף  :'דנספח 

 .אישור רו"ח בגין מחזור כספי :1'דנספח 

 .פס הגשת הצעת מחירוט ':הנספח 

 .אישה בשליטת עסק בדבר אישור :'ו נספח

 .מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוג בדבר הצהרה :'ז נספח

 

 

 תקשרותהואופציה להארכת ה  תקופת ההתקשרותתנאיה, ומהות ההתקשרות  .3

הצעות זו ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי קבלת מהות ההתקשרות נשוא בקשה ל 3.1

 החברה ושאר הנספחים ככל שצורפו להליךהליך זה על נספחיו, לרבות ההסכם הסטנדרטי של 

שא באחריות כלשהי כתוצאה מאי י. בכל מקרה החברה לא תממנו, המהווים חלק בלתי נפרד זה

 . סמכי ההליך על נספחיועיון המציע, מכל סיבה, במ

'( וכן נספח אכמפורט במפרט )העתקות אור דפוס והשירותים הנדרשים לחברה הם מתן שירותי  3.2

 .  זמנה זוהלפי כל תנאי 

http://www.ingl.co.il/
http://www.mni.gov.il/
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 3 למשך"( ההסכם)להלן "תהיה בתוקף החל מיום חתימת הסכם בין החברה למציע  ההתקשרות 3.3

שנים ולחברה הזכות להאריך את ההסכם בעוד שנתיים נוספות, שנה בכל פעם בנפרד ע"י מתן 

 ההסכם הוראות כל יחולו כאמור ההסכם הארכת על. למציע החברה מאת כך על בכתב הודעה

 . המחויבים ובשינויים כלהלן התמורה לעדכון בכפוף

 השלישית מהשנה החל, לשנה אחת התמורה תעודכן לעיל כאמור ההתקשרות הארכת של במקרה 3.4

במועד תחילת שנת ההתקשרות הנוספת כך שהתמורה שבהצעת המחיר תהיה  ,להתקשרות

הלשכה  ( מהשינוי שחל במדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י80%צמודה לשמונים אחוז )

המרכזית לסטטיסטיקה לעומת תקופת ההסכם שקדמה לה. מדד הבסיס לביצוע העדכון הראשון 

יהא המדד הידוע במועד חתימת ההסכם לשנת ההתקשרות הנוספת ואילו המדד הקובע לצורך 

 החישוב יהא המדד הידוע ביום הראשון של שנת ההתקשרות הנוספת. 

 אופציה להארכת והרחבת השירותים 3.3

תהיה רשאית בהודעה שתימסר למציע, להאריך את  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החברה

בתחומי  או להרחיב את השירותים הניתנים במסגרת ההתקשרותהתקשרותה עם המציע הזוכה 

ספק נוסף או אחר בכל עת . אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה להתקשר עם העיסוק של הזוכה

התמורה תשולם לפי תעריף המחירים שיוצעו ע"י המציע  .ועפ"י הדיןאו דרך שתמצא לנכון, 

 בהליך זה.

  מוקדמות וסופיות התמורה בדיקות .4

שא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת יי המציע 4.1

כלכלי ומשפטי וכל מידע ו/או מצג הנמסר, אם נמסר  עסקי, בקשר להגשת הצעתו לרבות כל נתון

דרך שהיא, מטעם החברה. המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו  בכל

 ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

ידי החברה בעת הגשת -בזאת, כי התשלומים בגין השירותים שבהליך זה כפי שיאושרו על מובהר 4.2

פי ההסכם. לא -הצעת מחיר, יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כל השירותים הניתנים על

יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה אלא מע"מ בלבד. למעט התמורה שלעיל אין זוכה או מציע 

תשלום, החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו, כאמור לעיל זכאי לכל 

 עבודתו ושירותיו, במישרין או בעקיפין, לרבות ומבלי למעט: 

שכר צוות עובדיו, שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע, הוצאות, טלפון,  בעבור

ל, נסיעות, לינה, הוצאות עבודה משרדית, ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות, אש"

משפטיות, הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה, וכל הוצאה אחרת וכלל השירותים 

האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים, החזר הוצאות, מיסים, עלויות שונות בהם נשא 

 המציע וכיוצא בכך. לא יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה אלא מע"מ בלבד. 

  :הליךלהשתתפות ב סף תנאי .3

 מותנית בתנאים הבאים:הליך שתתפות בה

 ; בישראל הרשוםעוסק מורשה  או תאגיד הינו המציע, ההצעות הגשת במועד 3.1

גופים  3-העתקות אור לדפוס והמציע סיפק שירותי  2016-ו 2013, 2014בכל אחת מהשנים  3.2

 גוף, "זה סעיף לעניין) גוף הנדסילשנה לכל ₪  30,000הנדסיים לפחות, בהיקף כספי של לפחות 

 תכנון מחלקות, םמשרדי תכנון, אדריכלים, חברות תשתית, חברות בניה, קבלני -" הנדסי

  ;(והנדסה
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 שלואחד  סניףאשר לפחות , העתקות אורדפוס ומכון ל בשלוש השנים האחרונות המפעיל מציעה 3.3

 ;בגוש דן מצוי לפחות

מיליון ש"ח היה לפחות  2016-ו 2013, 2014 שניםכל אחת מהב המציע של השנתי ההכנסות מחזור 3.4

הפיננסית של  ולעמוד על איתנותנדרש על מנת מחזור ההכנסות השנתי ה)היקף )לא כולל מע"מ(; 

ניסיונו ויכולתו לספק את השירותים הדרושים באיכות, יעילות היקף פעילותו, המציע לרבות 

 .(ולוחות הזמנים הדרושים

 ;1976 –ת גופים ציבוריים, תשל"ועסקאו חוק לפי הנדרשים האישורים כל למציע 3.3

 הליךלוח זמנים ל .6

 הינו כדלקמן: הליךלוח הזמנים ל

 13:00בשעה   4.5.2017 לא יאוחר מיום מועד אחרון לבקשת הבהרות  א

 13:00בשעה  18.5.2017 לא יאוחר מיום מועד אחרון להגשת הצעות ב

פי שיקול דעתה הבלעדי, עובר לכל מועד, לדחות כל מועד מן המועדים האמורים -החברה רשאית על

  .פי המען שמסרו-כך תימסר למציעים על-דעה עלולעיל וה

 לבקשה הבהרות ותיקונים .7

אלקטרוני דואר לכתובת  ' לעילא6עד למועד הנקוב בסעיף להבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד לח"מ 

tender@ingl.co.il-eng.  

 להשיב להבהרות.  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החברה שומרת לעצמה את הזכות

. ההסכםו ההליךבכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  חברה תתחשב רק בהבהרות שהשיבה להןה

הליך לכתובת המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות ואת קבלת התיקונים ל

 .קלמפרר יואב מרלידי  הדואר האלקטרוני שלעיל

 .אם לאובין תשובות ותיקונים אלה יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם ו

 ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל מציע. ליך זההחברה רשאית לשנות את תנאי ה

 איסור תאום הצעות וניגוד עניינים .8

מציע, 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:

 בין, זה להליך הקשור עניין לגבי, מכללא או במפורש, כלשהו מסוג הבנות או הסדרים, הסכמים 8.1

 .המחיר להצעות ואסטרטגיות ההסכם תנאי, המוצעים השירותים מחירי בעניין, היתר

 בעלי, מציעים בין אחרת בצורה גילויו או החלפתו, קבלתו, להליך הקשור עניין בכל מידע מסירת 8.2

 .מטעמם מי או אליהם זיקה

 ותנאים מחייביםהוראות  .9

הגשת הצעה, יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה, הכללים והתנאים ו הליךלצורך השתתפותו ב

זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל חוקי העבודה  הליךהמחייבים, הנוגעים לנושא 

הרלבנטי  נף המתאיםתקף בעהקיבוצי  הסכםוכן כל  םיהוראות ההסכמים קיבוציים כלליהרלבנטיים, 

הם. עם הגשת יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו לפי או יוארכושוכפי  ,למתן השירותים
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הצעתו מתחייב מציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל הטבות סוציאליות ותשלומים נלווים שלא 

 יפחת מהמתחייב לפי דין. 

 הליךהוצאות השתתפות ב .10

כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות הליך עצם ההשתתפות ב

זה וכל ההליכים לפיו, הגשת ההצעה ועדכונה,  הליך, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה להליךבהשתתפות ב

יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע, ללא קשר תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, 

, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר כאמור הליךלתוצאות ה

 מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך. 

, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, לרבות הליךמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול ה

ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או  הליךהמכי מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מס

הצעות ו/או אי בחירתם מכל סיבה שהיא, לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או 

 לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול, בתיקון או בפסילה או באי בחירתם כאמור.

  תוקף ההצעה .11

יום )כולל( החל מהמועד שנקבע להגשת ההצעות  90ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך  11.1

. החברה תהא רשאית להורות על הארכת )וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה(לעיל ב' 6בסעיף 

   .תוקף ההצעות עד למועדים אשר תודיע עליהם החברה, לשיקול דעתה הבלעדי

אחר הגשתה, אלא באישור החברה או במקום שהדבר הותר אינו רשאי לשנות את הצעתו למציע  11.2

   פי תנאי ההליך.-במפורש על

 ב'6בסעיף רשאי לבטל הצעה שהגיש, בהודעה בכתב לחברה, לא יאוחר מהשעה הנקובה מציע  11.3

לעיל, ביום האחרון להגשת הצעות )וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה(; לאחר ביטול כאמור, לא 

 הביטול.יוכל מציע לחזור בו מ

 הגשת ההצעההנחיות ל .12

ותישאנה את שם )ב(  -)א( ו( מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה 2) שתייגיש את הצעתו ב מציע 12.1

  :"אור העתקותדפוס ו שרותיהצעה למתן "  ההליך להלן:

ותכלול את כל וכן תתייחס לדרישות הנוספות עמידה בתנאי הסף לתתייחס   מעטפה )א( 12.1.1

 להלן.  13 -15 המסמכים שבסעיף 

 םחתוהחיר מהצעת הטופס הגשת תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את  מעטפה )ב( 12.1.2

 להלן. 18 -16 של המציע בהתאם להנחיות בסעיפים ( ה'נספח )

  .העתקים( 2עותקים )מקור בצירוף  3 -תוגש ב (מעטפה א')תוכן  הצעהה 12.1.3

 .ללא העתקים נוספים ,אחד מקורביכול שתוגש  (ב'מעטפה )תוכן הצעת המחיר 

. נכללה בהצעה או ומסמכיו הליךיכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי המציע לא  12.2

ומסמכיו, לחברה  הליךמהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי ה באילו

להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,הזכות

 והדין.  הליךהעומדת לחברה לפי ה
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 13 הנכם מתבקשים להגיש את הצעותיכם בכתב הכוללות את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  12.3

קרית עתידים, לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ,  לעיל ב'6עד למועד הנקוב בסעיף הלן ל

  יואב קלמפרר.מר  –הקשר של החברה לעניין זה בלבד  אישלידי בתל אביב, , 33 , קומה8מגדל 

 

 :המסמכים שיש לצרף למעטפה א'

 חומר לעניין תנאי הסף: .13

, חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד 1976 –על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר 13.1

 (.'בנספח )

 .המציע של במקור מס ניכוי ואישור ספרים ניהול אישור 13.2

 5.1 עודת התאגדות במקרה שהמציע הוא חברה, או אישור רישום כעוסק מורשה לפי סעיף ת 13.3

 לעיל.

 (.'גנספח ) אישור זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה 13.4

מציע חתום בחתימה מלאה וחותמת של המציע לעניין ניסיון עמידה בתנאי סף  וכחתטופס ה 13.3

  (.'דנספח )

 מאושר על ידי רו"ח., 2016-2014אישור היקף הכנסות לשנים  13.6

 :שיש לצרף למעטפה א' חומר נוסף .14

 בר"ת ובחותמת המציע. זו, חתומה הזמנה 14.1

 ההתקשרות, חתום בר"ת בכל עמוד ובחתימה מלאה בעמוד הרלוונטי. הסכם 14.2

 (.נספח א', חתום בר"ת ובחותמת המציע )השירותים מפרט 14.3

 .אישור בדבר עסק בשליטת אישה - 'ונספח  14.4

 .הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - נספח ז' 14.3

 וחותמת המציע. , חתומים בר"תהליךותיקון שנשלחו במהלך ה הבהרהכל  14.6

 , טלפון, פקס, טלפון נייד, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.התקשרות עם נציג המציע פרטי 14.7

 .הליךכל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי ה 14.8

 :שיש לצרף למעטפה ב' ךהמסמ .13

 וחותמת המציע. חתימה מלאהחתום ב( 'הבנספח )בהתאם לפורמט המופיע  מחירהצעת טופס 

 מדד ומטבע  .16

כסף או ערכו של שירות שעל המציע לנקוב בו, יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת ההצעה  סכום

  ובמילים. ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע.ויירשם בספרות 

 הגשת ההצעה הכספית .17

 בשקלים חדשים.   'הנספח המצ"ב כ גבי הטופס-עלכל מציע יגיש את הצעתו הכספית  17.1

 המחירים המוצעים בטופס הצעת המחיר לא יעלו על מחירי המקסימום הנקובים בטופס. 17.2

למען הסר ספק מובהר כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים וגלובאליים עבור ביצוע כל  17.3

 לעיל.  4.2 השירותים, ועל כן כוללים, בין היתר ומבלי למעט, את כל האמור בסעיף 
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התשלום יתבצע כנגד אישור החברה על פירוט השירותים אשר ניתנו, ובהתאם למחירים  17.4

 .'ה נספחהמפורטים ב

 דרישה למידע נוסף .18

ו/או חלקם השלמות והבהרות  החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש מהמציעים 18.1

פה, להנחת דעתה, מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים, -לאמור בהצעה, בכתב ו/או בעל

 .יישמר עקרון השוויון בין המציעיםשוככל 

 בדיקת ההצעותמידה להת אמ .19

 .מחיר ההצעהתהיה ביחס לשירותים המידה לקביעת ההצעה הטובה ביותר  אמת 19.1

 .הזוכה ההצעה תהיה ביותר הזולה המשוקללת ההצעה  19.2

לעיל, הוועדה תהיה רשאית, אך לא חייבת, עד לשלב בחינת ההצעות  20.1  בסעיף האמור אף על 19.3

מחליפות אותן.  המשנות או אוההצעות  לבחינתשיתקבלו, לקבוע אמות מידה מפורטות יותר 

 לעיל בלבד, 19.1  בסעיף המפורטת המידה באמתיודגש, כי החברה שומרת על זכותה להסתפק 

 .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם הכל, הלהחליפ או הלשנות, ולא להוסיף עליה

 תבחן את ההצעות בהתאם להליך הכולל את השלבים הבאים: החברה 19.4

על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וכן אם צרף  מעטפה א'החברה תבחן את תכולת  19.4.1

 את המסמכים הדרושים כמפורט לעיל. 

של הצעתו, מבלי לגרוע  מעטפה ב'לעיל תפתח החברה את  19.4.1  מציע שעמד בתנאי סעיף 19.4.2

 מזכויות החברה לפי ההליך.

ובכל  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למרות האמור לעיל, בבחינת הצעת המציע רשאית החברה 19.4.3

ין שלב של ההליך להביא בחשבון אינפורמציה המתייחסת למציע, בין שמקורה במציע או ב

שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

בכל דרך, לרבות  שירותיםהחברה, להשפיע על השתתפות המציע בהליך או יכולתו לבצע את ה

)א( הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; )ב( בקשר עם כל אחד מאלה: 

כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; )ג( נסיון שינויים מהותיים 

)ד( כל  ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות ו/או התקשרויות קודמות עם המציע;

ולשם כך ימסור זה.  הליךמידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי 

 ל עת. מציע, כל מידע הנדרש לחברה, לדרישתה בכ

 החלטה על זוכה  .20

 החברה תבחר בזוכה בהתאם לאמור להלן: 20.1

–ביותר  הזולההחברה תיקבע מהי ההצעה הטובה ביותר למתן השירותים, שתהא ההצעה  20.1.1

 "(.ההצעה הטובה ביותר)להלן: " לעיל 19.2  בהתאם לקבוע בסעיף

לעיל המציע שהגיש את ההצעה הטובה ביותר לשירותים, תקבע  19.4.3  בכפוף לאמור בסעיף 20.1.2

החברה כי הוא הזוכה בהליך ובלבד שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ליתן את כלל 

קנה לחברה את השירותים ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי ההליך וכי הצעתו ת

מירב היתרונות. לצורך זה, רשאית החברה לדרוש ממציע ליתן כל חומר, לספק כל מסמך, 

 לאפשר עריכת ביקור באתר המציע וכיו"ב.
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 הליךעל אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה, ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי  20.2

 הבלעדי על כל אחד ו/או יותר מאלה: זה, מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה

שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר )וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו( גם אם  20.2.1

ו/או יותר לביצוע ההתקשרות נשוא  אחדעמד בכל התנאים האמורים לעיל או לבחור במציע 

זה או שלא לבחור בזוכה כלל; להתנות את ההתקשרות עם הזוכה בהפחתה נוספת של הליך 

 מחיר הצעת המחיר ולנהל עמו משא ומתן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

זה תבוצע על ידי מציע אחר שהצעתו היא  הליךלקבוע כי שאר או חלק מההתקשרות לפי  20.2.2

 לעיל לאחר ההצעה הטובה ביותר, וכך הלאה.  19.1  ההצעה השניה הטובה ביותר לפי סעיף

 שיקול דעתה הבלעדי. הליך זה ו/או הדין לפי לבצע כל דבר לפי 20.2.3

 כדי לגרוע מזכויות החברה לפי ההליך ו/או הדין. זה 20.2 באמור בסעיף  אין 20.2.4

החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור בהצעה מלאה שהוגשה לגבי כל הדרישות  20.3

לעיל וכל סעיפי הצעת המחיר על פני הצעה חלקית שהוגשה לגבי חלק  15 -14 המנויות בסעיפים 

הטובה ביותר ביחס לאותן מהדרישות וסעיפי הצעת המחיר, אף אם ההצעה החלקית היא ההצעה 

דרישות ואותם סעיפים שבהצעה המלאה וכן באופן דומה, לבחור בהצעה הכוללת הצעת מחיר 

חלקית ודרישות חלקיות על פני הצעה מלאה, אם ההצעה החלקית היא הטובה ביותר ביחס 

לאותן דרישות ואותם סעיפים שבהצעה המלאה. מציע בהגשת הצעתו מוותר מראש על כל טענה 

 ודרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 פסילת הצעה / מציע .21

הצעה ו/או מציע שאינם מקיימים את תנאי הסף או הצעה שהחברה מצאה לגביה כי היא חסרה,  21.1

 , תיפסל.הליךמוטעית, או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של מסמכי  ה

, לרבות בשל הליךבתום לב בהקשר להחברה רשאית לפסול מציע אם מצאה כי המציע פעל שלא  21.2

 תאום הצעות וניגוד עניינים.

לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את  21.1 על אף האמור בסעיף  21.3

ל אם בוצע תיקון כאמור, והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין הפגם או הפסול שבו ולא לפסו

 המציעים.

 נתגלו בהצעה טעויות סופר או טעויות חשבונאיות, רשאית החברה לתקנן והודעה תמסר למציע. 21.4

בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית החברה להתיר תיקון והשלמת פרטים ומידע בהצעות, וכן  21.3

 ן, והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.תיקון כל פגם אחר שתראה לנכו

להסרת ספק מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם  21.6

בהצעה, וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים, אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות 

 המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.

לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק החברה רשאית  21.7

 פסילת ההצעה לפי סעיף זה.

 ביטוח .22

מבלי לגרוע מחובת המציע לערוך את הביטוחים המקובלים בסוג השירותים נשוא הליך זה, בטרם 

כאמור בהסכם  המתאימים תחילת מתן השירותים ע"י המציע, המציע יבטח את עצמו בביטוחים
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. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לבקש מהמציע הזוכה אישור על עריכת ביטוחיו חתום ההתקשרות

  על ידי מבטחיו.   

 

 הודעות והודעה על זכיה מסירת .23

שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו, מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש  מציע 23.1

 ימים מיום הודעת 7 -שתודיע לו החברה, ולא יאוחר מ ו/או הדין, במועד הליךלפי מסמכי ה

החברה, ובכלל זה, אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי הדין רישיונות הנדרשים בדין 

 הצריכים לעניין נושא ההתקשרות.

מסירת הודעה לאחד  שאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות:ר החברה 23.2

מנציגי המציע במסירה ביד, באמצעות פקסימליה, בדואר רשום, או בכל דרך אחרת עליה תחליט 

הוועדה; הודעה שנמסרה ביד, תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה; משלוח הודעה באמצעות 

פקסימליה ייעשה למספר הפקסימליה שנמסר בהצעת המציע. הודעה כאמור תיחשב כאילו 

בלה יום לאחר משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת נתק

)שלושה( ימי עסקים. מסרה החברה  3המציע. הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה כעבור 

הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל, יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא 

 לידיעתם.

מסר באחת מן הדרכים הבאות: בכתב למען הגשת ההצעה, באמצעות הודעה של מציע לחברה תי 23.3

 .דואר רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה

 שונות

מערכות החברה, יחויבו עובדי המציע הרלבנטיים לעמוד בדרישות הביטחון איזו מבמקרה של גישה ל .24

 .החברהחון של החברה והמתקן, אלא אם נקבע במפורש אחרת ע"י מנהל ביט

ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי  הליךהפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת ה .23

 .הסכםויחולו לגביהם כל הוראות ה מההליךנפרד מהצעתו ו

 למועד עד/או ו ההליך מסמכיכל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של  .26

 מסמכי. רק האמור בעליהם להסתמך רשאי יהיה לא ומציע יםבטל, ונמסרש, במידה ההצעות הגשת

תיקונים, הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את  בצירוף, וספחיונ ההליך

 החברה.

לגרוע מהוראות הליך זה, החברה רשאית, אם תראה לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה  מבלי .27

ת ההליך ו/או לבטלו, ו/או )ב( להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות, ובכל מועד: )א( לשנות א

כולן  או חלקן, ו/או )ג( לא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שלעיל, ו/או )ג( לנהל משא ומתן עם 

 מציעים בין, ההתקשרות את פצליראו לה מתאימות ו/או )ד( ל יהם/ומציע אחד ו/או יותר שהצעת

 שיקול לפי נמצאה ולא במידה/או )ה( ו, לנכון שתראה ובכמות בתנאים, במספר, ימיםמתא לה שיראו

 עם להתקשר/או ו"מ מו לנהל, ההליך את וביטלה במידה/או ו מתאימה הצעה החברה של הבלעדי דעתה

 .הצעה הגיש שלא גורם

 זכייתו לבטל/או ו מציע בהצעת לבחור שלא הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות את לעצמה שומרת החברה .28

לרבות לאחר חתימת ההסכם או מסירת  הליךה מתנאי תנאי אחר מילאו שלא, כזוכה שהוכרז מציע של

לרכש / שירותים, ובמקרה כזה רשאית החברה, מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי ההליך  ההזמנה

 למסור את ההזמנה למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו. 
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בהליך ו/או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו, למציעים  השתתפותלצורך  מציעכל המסמכים הנמסרים ל .29

ועליו להחזירם לחברה לא יאוחר  מציעשל החברה; מסמכים אלה מושאלים ל הכהשלמה, הם רכוש

אינו רשאי להעתיק איזה  מציעגיש הצעתו ובין אם לאו. ה, בין אם הצעות להגשת האחרון המועדמ

 מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת הצעה.

י עלויות שירותי המציע(, ללא תמורה, לכל צורך רשאית להשתמש במידע שיתקבל )להוציא פרט החברה .30

בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות כתיבת מפרט או מסמך דרישות ולצורך הרכבת רשימת 

ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין. במידה ומידע  המידעספקים פוטנציאליים ולהעביר את 

מסחרי או מקצועי של המציע, יצוין הדבר  שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד

 במפורש בהצעה, תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין.

/או לביצוע התקשרות והסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי  למען .31

מציע כלשהו בהליך לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בפניה ל הכל, ההליךבקשר לנשוא  כלשהי

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.

להצעות זו נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא  בבקשהכל האמור  .32

תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר להליך זה. מבלי לגרוע 

מהאמור בהליך זה, ביצוע התקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא ההליך ולקבלת כל 

 נהלי החברה והדין. האישורים הדרושים על פי

 של או ההליך של בתוקפו לפגוע כדי כשלעצמם בהם אין, בהליך תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול .33

 .מתנאיו אחר תנאי

יפו סמכות השיפוט  –מחלוקת בקשר להליך זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב  בכל .34

   הבלעדית. 

 בכבוד רב, 

 

  בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
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 'נספח א
  םרותיישהמפרט 

 
 :, לרבותאור העתקותדפוס ו שירותי השירותים הנדרשים הינם

 הגדרות .1

 העתקות עם קיפול יבוצעו באמצעות מכונת העתקות ייעודית. – העתקות עם קיפול .1.1

העתקה מהעתקה תבוצע עם מכונת העתקות ייעודית בעלת רמת צילום  –העתקה מהעתקה  .1.2
 שתאפשר קבלת מוצר דומה או שווה באיכותו למקור.

גרם. הצילומים יבוצעו  73יעשו על גבי ניר לבן במשקל מינימלי  –הגדלה והקטנה  A3,A4צילומים  .1.3
ת לבצע צילומים על גבי במכונת צילום המסוגלת לבצע מיון, צילום דו צדדי. תידרש מכונה המסוגל

 בריסטול.

צילום תכניות במכונה ייעודית לצילום על ניר לבן. רוחב מינימלי  – צילום תכניות על גבי ניר לבן .1.4
 ס"מ. אורך הצילום יחושב תמיד לפי הצד הקצר. 90הנדרש 

צילום צבעוני של חומר כל שהוא באמצעות מכונת צילום ייעודית לביצוע צילומי  – צילום צבעוני .1.3
 גווני צבע. 6צבע. המכונה מצוידת במינימום 

שירותי פלוטר יבוצעו עם ציוד מתאים ליצירת שרטוטים שונים, כולל  – שירותי פלוטר )תוויין( .1.6
כצבע קווי. מראי מקום צבעוני יוכל יוגדר  ןמהגיליו 40%בצבע, על גבי ניר לבן. פלוט צבע קווי עד 

 בכל תכנית הצבע הקווי.

עמודים  100-עמודים ומ 100עד  30-עמודים, מ 30י משתנה עד בביצוע כריכות לחוברת בעו –כריכות  .1.7
ואילך. כל זאת באמצעות ציוד מתאים לכריכה קשה או כריכה רכה, כולל ביצוע כריכה עם ספירלה, 

 טרם הכריכה. כירה הכוללת שקף עליון ובריסטול תחתון.כריכה בחום ותפירה של החומר 

כושר הספקה של דפי קרטון בצבעים  –אספקת דף קרטון, שקיות ניילון, תיקי ניילון וצלולואיד  .1.8
שונים וגדלים שונים, היכולת לספק שקיות ניילון ותיקיי ניילון לאחסון חומר. הכושר לכרוך את 

 הנ"ל בגוף או בגב העבודות.

 באמצעות מכונת צילום מתאימה. A3,A4היכולת לבצע צילום על שקפים בגודל  –שקפים  .1.9

דפים ויותר. לבצע איסוף חומר וכריכתו  200היכולת לשכפל  – שכפול, איסוף וכריכה, הידוק וגב .1.10
 בהתאם לדרישות ההזמנה )ככריכה רכה, כריכה קשה עם גב בד, ריתוך, הדבקה ועוד(.

יכולת לבצע כל סוג ההדפסות על מכונת כתיבה ובמעבד תמלילים לצורך הדפסת כל חומר  –הדפסות  .1.11
 .יהא צורך באישור מיוחד מהחברה או מי מטעמהשהוא, 

 לפחות. 300dpiבאיכות  TIFהקבצים יהיו סרוקים בפורמט  CD/DVD –צריבה על מדיה מגנטית  .1.12
 דל.ללא הגבלת גו בדוא"ליכולת קבלת קבצים  –העברת קבצים  .1.13
. הסריקות יהיו (A0-A4)יכולת סריקה לפי מידות הגליון בהתאם לתקן הבינלאומי  –סריקות  .1.14

 לפחות. dpi 300באיכות  jpg/tifבפורמט 
 איסוף / מסירה למשרדי החברה או לכל כתובת אחרת על פי הנחיות החברה. –שליחויות  .1.13

 אופן הזמנת העתקות מגופי החברה .2

 כדלקמןקבלת ההזמנה ע"י הספק תתבצע  .2.1
 קבלת טופס הזמנה מחברת נתג"ז .2.2
 על הספק לוודא שהגדרת העבודה ברורה והיא ערוכה ע"פ פרטי המחירון .2.3
 על הספק לוודא שההזמנה חתומה ע"י הגורם המוסמך מטעם נתג"ז .2.4
 תקים הנדרש עבור כל פריטהספק לוודא את מספר העועל  .2.3
 ים הנדרשעל הספק לוודא שקיימת רשימת תפוצה ברורה על פי מספר העתק .2.6
 על הספק לחתום על טופס ההזמנה בחותמת נתקבל  .2.7
 על הספק חלה אחריות עבור החומר מרגע שנמסר לידיו ועד שהוחזר ללקוח .2.8
 שעות או בהתאם לדרישה 24אספקת החומר תעשה תוך  .2.9

 אישור הזמנות והגשת חשבונות חודשיים .3

 לשביעות רצונו.הספק ידאג להחתמת המזמין ע"ג טופס ההזמנה כאישור לקבלת ההזמנה  .3.1

טפסי ההזמנה שנחתמו ואושרו ע"י המזמין מטעם נתג"ז יועברו ע"י הספק בצרוף חשבונית מס  .3.2
 חודשית לחברה או לנציג מטעמה.
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 'בנספח 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  צהירת             

 

מס' ______________ מכתובת  תעודת זהות /תנושא, __________________ "מ,אני הח

לעונשים הקבועים בחוק  /הלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי_________, ___________

 בזאת כדלקמן: /המצהיר ,כן אם לא אעשה

"( המציע)להלן: " ]שם התאגיד[אני משמש בתפקיד________________ ב___________________  .1

 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 

הזמנה להציע הצעות למתן להצעה "( וזאת במסגרת הגשת חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976

על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי  כתשנער(INGL/TENDER/2017/07)  אורהעתקות דפוס ושרותי 

 . "(החברה)להלן: " לישראל בע"מ

עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים  .2

"( ו/או לפי חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

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

 "(. עובדים זרים

לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק  .3

 רשעה האחרונה. במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד הה -עובדים זרים 

 " 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 ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע; 

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

אדם אחר שנשלט שליטה  ( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית, חבר בני3)

 מהותית בידי מי ששולט במציע.

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

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

 האדם.

  –" מועד ההתקשרות"

המועד  –חובת המכרזים לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק  (א)

 האחרון להגשת הצעות במכרז או בהליך כאמור;

המועד שבו הוגשה לחברה  –לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן )א( לעיל  (ב)

הצעת המציע ולפיה נערכת התקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד 

 ההתקשרות בעסקה.

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

 

      _____________         ____________________ 

 ת המצהיר/החתימ      תאריך  
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 אישור

 

ביום מאשר/ת בזאת כי מס' רישיון ______________  ________אני הח"מ עו"ד______

' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפני _ הופיע/ה ___________________

אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.  _________________________

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה )המוכר/ת לי באופן אישי( /  ____________מס'______________

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

 .ו בפניחתם/מה עליו תצהירו/ה דלעיל

               ___________________ 

 ד"חותמת עוחתימה ו        
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 'גנספח 

 

 אישור זכויות חתימה בשם המציע  

 

, מס' רישיון __________  __________________ אני הח"מ, עו"ד/רו"ח

 מאשר/ת, כדלקמן: ________________

__________________________ נושא ת.ז. מס' ____________________ ומר/גב' שחתימות מר/גב' 

__________________________ נושא ת.ז. מס' ___________________________ בשם 

"( המציע]השלם שם המציע[ )להלן: "  _________________________________________________

 הליךונספחיו, הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע, וצורף להצעתו במסגרת ה הליךעל ה

נחתמו על פי כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע 

והן מחייבות את המציע. כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל 

 חייבות בה התחייב המציע.הת

 

  

       _____________         ____________________ 

 /רו"חד"חותמת עוחתימה ו           תאריך   
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 'דנספח 

 מציעלעניין נסיון טופס הוכחת עמידה בתנאי סף 

 

הח"מ מאשרים בשם , הרינו העתקות אורדפוס ו שרותי ספקבחירת ל בהליךלצורך השתתפות המציע 
 :"( כיהמציע__________________________________ ]הכנס שם מלא של המציע[ )להלן: "

יש לצרף תעודת  – בישראל םהרשו עוסק מורשה אותאגיד  ינוה במועד הגשת ההצעות, המציע .1
 התאגדות/עוסק מורשה; 

כמפורט במפרט העתקות אור דפוס ושירותי המציע סיפק  2016-ו 2013, 2014בכל אחת מהשנים  .2
)לעניין גוף הנדסי לשנה לכל ₪  30,000גופים הנדסיים לפחות, בהיקף כספי של לפחות  3-ל 'נספח אב

משרדי תכנון, אדריכלים, חברות תשתית, חברות בניה, קבלנים, מחלקות  -" גוף הנדסיסעיף זה, "
 ;שלהלן המציע בטבלהיש למלא את ניסיון  - תכנון והנדסה(

מצוי  לפחותשלו אחד סניף אשר , העתקות אורדפוס ומכון  בשלוש השנים האחרונותמציע מפעיל ה .3
 ;שלהלן לפרט את רשימת הסניפים בטבלהיש  – בגוש דן 

ש"ח )לא  מיליוןהיה לפחות  2016-ו 2013, 2014שנים כל אחת מהשל המציע במחזור ההכנסות השנתי  .4
 ;1ד'בנספח ש אישור רו"חיש לצרף  – כולל מע"מ(

יש לצרף תצהיר  – 1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו תכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאו למציע .3
 ;'ב חתום בנוסח נספח

 
 טבלת לקוחות )גוף הנדסי(

 

 מתן השירותים תקופת שם הלקוח
 חודש /שנה( –)חודש/שנה 

של  שנתי כספי היקף
 השירותים עבור הלקוח

אצל איש קשר  שם
 הלקוח

    

    

    

    

    

 
 סניפים רשימת

 
 פעילות תחילת מועד כתובת

  

  

  

  

 

 אישור המציע

לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לעמידתו בתנאי הסף חתימת המציע להלן תהווה הצהרתו 

 הרלבנטי.

 חותמת המציע תאריך חתימה תפקיד שם מלא
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 1'דנספח 

 

 אישור רו"ח בגין מחזור כספי  

 

 לכבוד

 ועדת המכרזים, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

"( ובמסגרת הגשת הצעתו המציע)להלן: "אני הח"מ כרואה חשבון של חברת__________________ 
 ,מאשר בזאתהמכרז,  למסמכי 5.4 סף הוכחת עמידה בתנאי  ולצורך INGL/TENDER/2017/07 מספרלמכרז 

 כי לפי הדו"חות הכספיים של המציע:
 
)לא כולל ₪ליון יממלא פחת  2016-ו 2013, 2014שנים כל אחת מהשל המציע בההכנסות השנתי .    מחזור 1

 .מע"מ(
 
 של המציע בכל אחת מהשנים שלעיל הוא כלהלן: ההכנסות השנתימחזור  . 2

  2014₪בשנת _____________________________  : 

  2013₪בשנת _____________________________  : 

  2016₪בשנת _____________________________  : 

 

 

 
 יון: ______________שם רו"ח: __________________________________ מס' רש

 

  

  _____________         ____________________ 

 /רו"חד"חותמת עוחתימה ו           תאריך 
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 'הנספח 

  הצעת מחיר

 מחיר מדידה' יח העבודה תיאור מס"ד
 מקסימום

 מחיר

  ₪ 0.10 יח' ש/ל מסמכים/תכניות A4צילום או הדפסה  1

  ₪ 0.14 יח' צדדי-ש/ל מסמכים/תכניות דו A4צילום או הדפסה  2

  ₪ 0.13 יח' ש/ל מסמכים/תכניות A3צילום או הדפסה  3

  ₪ 1.00 יח' ש/ל מסמכים/תכניות A2צילום או הדפסה  4

  ₪ 1.20 יח' ש/ל מסמכים/תכניות A1צילום או הדפסה  3

  ₪ 1.80 יח' ש/ל מסמכים/תכניות A0צילום או הדפסה  6

  ₪  1.30 מ"א ש/ל מסמכים/תכניות A0צילום או הדפסה מעל  7

  ₪ 1.20 יח' צבעוני מסמכים/תכניות A4צילום או הדפסה  8

  ₪ 1.70 יח' צדדי-צבעוני מסמכים/תכניות דו A4צילום או הדפסה  9

  ₪ 2.00 יח' צבעוני מסמכים/תכניות A3צילום או הדפסה  10

  ₪ 11.00 יח' צבעוני מסמכים/תכניות A2צילום או הדפסה  11

  ₪ 13.00 יח' צבעוני מסמכים/תכניות A1צילום או הדפסה  12

  ₪ 20.00 יח' צבעוני מסמכים/תכניות A0צילום או הדפסה  13

  ₪ 19.00 מ"א צבעוני מסמכים/תכניות A0צילום או הדפסה מעל  14

  ₪ 1.00 יח' תוספת לצילום על שקף 13

  ₪ 0.20 יח' לצילום על בריסטולתוספת  16

  ₪ 0.80 יח' ש/ל A4שירותי תווין )פלוטר(  17

  ₪ 0.90 יח' ש/ל A3שירותי תווין )פלוטר(  18

  ₪ 1.80 יח' ש/ל A2שירותי תווין )פלוטר(  19

  ₪ 2.30 יח' ש/ל A1שירותי תווין )פלוטר(  20

  ₪ 2.60 יח' ש/ל A0שירותי תווין )פלוטר(  21

  ₪ 2.30 מ"א ש/ל A0שירותי תווין )פלוטר( מעל  22

  ₪ 1.30 יח' צבעוני קווי A4שירותי תווין )פלוטר(  23

  ₪ 1.60 יח' צבעוני קווי A3שירותי תווין )פלוטר(  24

  ₪ 2.00 יח' צבעוני קווי A2שירותי תווין )פלוטר(  23

  ₪ 3.30 יח' צבעוני קווי A1שירותי תווין )פלוטר(  26

  ₪ 4.00 יח' צבעוני קווי A0שירותי תווין )פלוטר(  27

  ₪ 4.30 מ"א צבעוני קווי A0שירותי תווין )פלוטר( מעל  28

  ₪ 1.30 יח' צבעוני משטחים A4שירותי תווין )פלוטר(  29

  ₪ 1.60 יח' צבעוני משטחים A3שירותי תווין )פלוטר(  30

  ₪ 4.30 יח' צבעוני משטחים A2שירותי תווין )פלוטר(  31

  ₪ 8.00 יח' צבעוני משטחים A1שירותי תווין )פלוטר(  32

  ₪ 10.00 יח' צבעוני משטחים A0שירותי תווין )פלוטר(  33

  ₪ 9.3 מ"א צבעוני משטחים A0שירותי תווין )פלוטר( מעל  34

  ₪ 4.00 יח' A4איסוף וכריכה בספירלה  33

  ₪ 4.00 יח' A3איסוף וכריכה בספירלה  36

  ₪ 4.00 יח' A4איסוף וכריכה בחום כולל תפירה  37

  ₪ 4.00 יח' A3איסוף וכריכה בחום כולל תפירה  38

  ₪ 6.80 יח' A4קאפה  39

  ₪ 8.00 יח' A3קאפה  40

  ₪ 11.00 יח' A2קאפה  41

  ₪ 13.00 יח' A1קאפה  42

  ₪ 18.00 יח' A0קאפה  43
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  ₪ 13.00 מ"א מ"ר )מחיר לאורך( 1מעל/מתחת  קאפה 44

  ₪ 8.40 יח' A4קאפה + לימינציה  43

  ₪ 11.30 יח' A3קאפה + לימינציה  46

  ₪ 13.00 יח' A2קאפה + לימינציה  47

  ₪ 18.30 יח' A1קאפה + לימינציה  48

  ₪ 23.00 יח' A0קאפה + לימינציה  49

  ₪ 20.00 מ"א מ"ר )מחיר לאורך( 1מעל/מתחת  קאפה + לימינציה 30

  ₪ 0.13 יח' בצבע A4סריקה  31

  ₪ 0.30 יח' בצבע A3סריקה  32

  ₪ 4.00 יח' בצבע A2סריקה  33

  ₪ 3.00 יח' בצבע A1סריקה  34

  ₪  7.00 יח' בצבע A0סריקה  33

  ₪ 7.00 מ"א בצבע A0סריקה מעל  36

  ₪ 4.30 יח' CDצריבה  37

  ₪ 3.00 יח' DVDצריבה  38

  ₪ 0.73 יח' כולל הדפסה בצבע והדבקה CD/DVDמדבקות ל 39

  ₪ 0.30 יח' A4מדבקות  60

  ₪ 2.30 יח' ס"מ 8תיק קרטון )עם גומיה ושרוך( עובי/גב  61

  ₪ 3.00 יח' ס"מ 16-18תיק קרטון )עם גומיה ושרוך( עובי/גב  62

  ₪ 3.30 יח' ס"מ 20-24ושרוך( עובי/גב  תיק קרטון )עם גומיה 63

  ₪ 1.80 יח' ס"מ 3קלסר משרדי גב  64

  ₪ 2.70 יח' ס"מ 3קלסר משרדי גב  63

  ₪ 2.83 יח' ס"מ 8קלסר משרדי גב  66

  ₪ 3.70 יח' ס"מ 10קלסר משרדי גב  67

  ₪ 3.60 יח' טבעות( 2-3ס"מ ) 3קלסר פנורמי  68

  ₪ 7.00 יח' טבעות( 2-3ס"מ ) 3קלסר פנורמי  69

  ₪ 9.30 יח' טבעות( 2-3ס"מ ) 8קלסר פנורמי  70

  ₪ 0.60 יח' יח' חד צדדי 200גרם   300כרטיסי ביקור  71

  ₪ 0.90 יח' יח' דו צדדי 200גרם   300כרטיסי ביקור  72

  "כסה

 מדידה אופני

 יימדד במטר רץ של צילום ע"פ החלק הצר. המחיר יכלול את עבודת הקיפול. – קיפול עם העתקות .1
יימדד במטר רץ של צילום ע"פ החלק הצר. המחיר יכלול את כל העבודות הקשורות בטיפול  –מהעתקה  העתקה .2

 בחומר המקור במטרה לקבל מוצר באיכות קרובה למקור.
 .צילום דף לפי ימדדו –ש/ל צבעוני  A3,A4 צילומים .3
 (A0-A2)יימדדו לפי מידות הגליות בהתאם לתקן הבינלאומי  – A3 מעל בגדלים צבעוני צילום .4
 ימדדו לפי כמות. – גב הידוק, כריכה איסוף, שיכפול שקפים, נילון, תיק נילוןקרטון, שקית  דף .3
 120 אורך מעל"ל כנ, (A0-A2)יימדדו לפי מידות הגליות בהתאם לתקן הבינלאומי  – וסריקות פלוטר שרטוט .6

 .A0ל יחסית יחושב"מ ס

 הכמויות לכתב הערות

 אחד כל לביצוע הדרושים הגלם חומרי כולל, והעקיפות הישירות, העבודות כל את ככוללים ייחשבו המוצגים המחירים
 .מהשירותים

 ותהיה נוסף תשלום ללא תהיה החומר מסירת/או ו איסוף, החברה י"ע תבצעתשמדובר בהזמנות עבודה אשר  ככול
 .העבודה בעלות כלולה

 המציע חותמת תאריך חתימה תפקיד מלא שם
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 אישור בדבר עסק בשליטת אישה -' ונספח 
 

 

 

   

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

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

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; -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. __________________

 

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

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

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

 . 1992-התשנ"בחובת המכרזים, 

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא
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 הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות -נספח ז' 
 
 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים

 
נתיבי "( המבקש להתקשר עם הספק" :__________ )להלן_____הנני נותן תצהיר זה בשם ___________

"( לצורך אספקת שירותים בנושא החברה" )להלן: הגז הטבעי לישראל בע"מ
 .ת לתת תצהיר זה בשם הספקאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ _____. ___________________________

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9בתצהירי זה, אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של סעיף 

 .( וכי אני מבין/ה אותו"חוק שוויון זכויות" )להלן: 1998-התשנ"ח
 

והשירותים החברתיים הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה 
 ימים ממועד התקשרותי עם החברה. 30בתוך 

 

  במשבצת המתאימה: X יש לסמן
 

  לחוק שוויון זכויות אינן חלות על הספק.  9הוראות סעיף 
 

  לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן 9הוראות סעיף. 
 

 להתחייב כדלקמן:עובדים לפחות עליו  100מעסיק הספק במידה ו- 
הספק מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

 

  לפנות למנהל הכללי של משרד  בעברעובדים לפחות והספק התחייב  100במידה והספק מעסיק
לחוק שוויון זכויות,  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 הספק מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו לו.  

 

 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת שם החותם תאריך
   

 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 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי,
 יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________ ______________________ _____________________ 
 תחתימה וחותמ מספר רישיון תאריך

 
 


