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מכרז פומבי למנהלי ביטחון אזוריים )מנב"טים( ולהקמה של מאגר ספקים
למתן שירותי מנהלי ביטחון אזוריים

)INGL/TENDER/2017/12( )"המכרז"(
)מנב"טים(  אזוריים  ביטחון  פומבי למנהלי  בזאת מכרז  )"החברה"(, חברה ממשלתית, מפרסמת  לישראל בע"מ  הגז הטבעי  נתיבי 

ולהקמה של מאגר ספקים למתן שירותי מנהלי ביטחון אזוריים.
ההתקשרות תהא לתקופה של 24 חודשים, כאשר לחברה תהא שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות 

בנות 24 חודשים כל אחת. 
מציעים העומדים בתנאי הסף שלהלן נכון למועד הגשת ההצעה מוזמנים להגיש הצעה במכרז:

תנאי הסף 
חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  וברשותו  בישראל  החברות  רשם  בפנקס  כדין  הרשומה  חברה  או  מורשה  עוסק  הינו  המציע  	•

עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;
המציע הינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל והינו מעל גיל 21; 	•

המציע הינו בוגר קורס מנהלי אבטחה, במוסד שהוכר על ידי משטרת ישראל ובקורס שאושר על ידי משטרת ישראל; 	•
המציע הינו בוגר קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי או בשירות בתי הסוהר;  	•

למציע ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, כמנהל ביטחון אזורי, בשטח המשתרע על לפחות 5 קמ"ר,  	•
אשר פעל תחת הנחייה ישירה של משטרת ישראל;

למציע רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי חוק כלי ירייה, התש"ט-1949 ויש ברשותו אקדח פרטי; 	•
למציע תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל; 	•

מידע כללי
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.ingl.co.il בלשונית "מכרזים ופרסומים". 

.PDF ויוכלו לקבל את המסמכים בקובץ frangi@ingl.co.il :מציעים המעוניינים לקבל את מסמכי המכרז להגשה יפנו בדוא"ל
ידנית במחלקת הביטחון של החברה שבמשרדי החברה שבקריית עתידים, מגדל 8,  על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה 
קומה 32, ת"א, לא יאוחר מיום 29.5.2017 בשעה 16:00 )בערבי וימי חג, חול המועד, שישי ושבת לא תתאפשר הגשת הצעות(. 

על המציעים לצרף להצעותיהם את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
תשובות   .17.5.2017 מיום  יאוחר  לא   ,frangi@ingl.co.il:יעקובוביץ דפנה  לעו"ד  דוא"ל  באמצעות  לפנות  יש  הבהרות  לקבלת 

החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת על זכותה לשנות את תנאי ההליך, לקבוע אמות 
מידע מפורטות יותר ולנהל משא ומתן עם מציעים, והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז. האמור במסמכי המכרז גובר על האמור 

במודעה זו ורק לו תוקף מחייב, וכל התנאים וההסתייגויות הכלולות במסמכי המכרז יחולו גם על מודעה זו.

خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض )"الشركة"(، شركة حكومية، تنشر بهذا مناقصة ملدراء أمن لوائيني )م.أ.ل( وإلنشاء مستودع مزودين لتقدييم خدمات 
مدراء أمن لوائيني.

التعاقد سيكون لفترة 42 شهراً، بجيث تكون للشركة محفوظة اإلمكانية لتمديد التعاقد بفترتني إثنتني إضافيتني ملدة 42 شمراً كل واحدة.
شروط إلزامية

*  مقدم العرض هو مصلحة مرخصة او شركة مسجلة وفق القانون في سجل الشركات في اسرائيل وبحوزته كل التصديقات الالزمة وفق قانون صفقات عامة 1976؛
*  مقدم العرض هو مواطن إسرائيلي او ساكن ثابت بإسرائيل وهو فوق عمر 24؛

*  مقدم العرض هو خريج دورة مدراء أمن، مبؤسسة معترف بها من طرف شرطة إسرائيل وبدورة صودقت من طرف شرطة إسرائيل؛
*   مقدم العرض هو خريج دورة قيادية بجيش الدفاع اإلسرائيلي او شرطة إسرائيل او بسلطة األمن العام او بسلطة السجون؛

*   لدى مقدم العرض جتربة ملدة سنتني متتاليتني على األقل، خالل الـ5 سنوات األخيرة؛ كمدير أمن لوائي، مبساحة متتد على ما ال يقل عن 5 كم2، التي تعمل 
      حتت تعليمات مباشرة من شرطة إسرائيل؛

*   لدى مقدم العرض رخصة حلمل أسلحة وفق قانون األسلحة، لعام-1949 ويوجد بحوزته سالح خاص؛
*   لدى مقدم العرض لقب أول على األقل من مؤسسة اكادميية معترف بها بإسرائيل؛

معلومات عامة
ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة مبوقع الشركة على اإلنترنت www.ingl.co.il، حتت الرابط "مناقصات ومنشورات".

.PDF وميكنه تلقي املستندات مبلف frangi@ingl.co.il :مقدمي العروض املعنيني بتلقي مستندات املناقصة عليهم التوجه بالبريد االلكتروني
على مقدمي العروض تقدمي عرضهم تسليم يدوي بشعبة األمن خاصة الشركة التي مبكاتب الشركة بكريات عتيدمي، برج 8، طابق 32، تل ابيب، لتاريخ أقصاه 

29.5.2017 الساعة 16:00 )بأمسيات األعياد، حلول املناسبات، اجلمعة والسبت لن يكون باإلمكان تقدمي عروض.
على مقدمي العروض ان يروفقوا لعروضهم جميع املستندات املطلوبة كاملفصل في مستندات املناقصة. 

مبوقع  تنشر  التوضيح  ألسئلة  الشركة  أجوبة   .17.5.2017 أقصاه  لتاريخ   ،frangi@ingl.co.il االلكتروني:  بالبريد  التوجه  يجب  توضيحات  لتلقي 
الشركة على اإلنترنت.

الشركة ال تلتزم بتلقي أحسن عرض او اي عرض كان، وحتتفظ بحقها لتغيير شروط اإلجراء، بأن حتدد معايير مفصلة أكثر وإجراء مفاوضات مع مقدمي 
عروض، والكل وفقاً للمفصل في مستندات املناقصة. الذكور في مستندات املناقصة يتغلب على املذكور بهذا اإلعالن وفقط له سريان ملزم، وجميع الشروط 

والتحضرات املشمولة في مستندات املناقصة تسري أيضاً على هذا اإلعالن.

لتقدمي  م��زودي��ن  مستودع  وإلن��ش��اء  )م.أ.ل(  لوائيني  أم��ن  مل��دراء  علنية  مناقصة 
خدمات مدراء أمن لوائيني


