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תאריך30.4.2017 :

א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי למנהלי ביטחון אזוריים (מנב"טים) ולהקמה של מאגר ספקים למתן שירותי
מנהלי ביטחון אזוריים
מס' הליךINGL/TENDER/2017/12 :

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן – "החברה" או "נתג"ז") מבקשת בזאת הצעה למנהלי ביטחון
אזוריים כמפורט להלן (להלן" :הבקשה להצעות" או "ההליך").
.1

מהות ההתקשרות ,תנאיה ולוחות זמנים לביצוע
 1.1מהות ההתקשרות נשוא הבקשה להצעות ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי בקשה זו על
נספחיה ,ל 2-מנהלי ביטחון אזורי עבור מערכת ההולכה לגז טבעי.
 1.2ההתקשרות תהא לתקופה של  24חודשים ,כאשר לחברה תהא שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות
שתי תקופות נוספות בנות  24חודשים כל אחת (סה"כ תקופה של עד  6שנים) ,בהודעה מוקדמת למציע.
 1.3לוח הזמנים למתן השירותים ע"י המנב"טים הוא מיידי .מציע ,בהגשת הצעתו ,מתחייב ללוח הזמנים
האמור ומצהיר כי ידוע לו כי בקשה זו דחופה לצורך שרותי הביטחון של מערכת הולכת הגז הטבעי
לישראל .עם זאת ,לאור הצורך לקבל את אישור ועדת כשירות מנב"טים בהתאם לשלב השלישי בהליך
(בסעיף  8.5להלן) הבחירה בזוכה ותחילת השירותים מותנים בקבלת אישור הועדה הנ"ל.
 1.4בכל מקרה החברה לא תשא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל סיבה ,במסמכי הבקשה
להצעות על נספחיה.
 1.1מאגר ספקים
1.1.1

בנוסף לאמור לעיל ,החברה מקימה מאגר ספקים בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג – :1993
מאגר שבו יכללו ספקים למתן שירותי מנהלי ביטחון אזוריים (מנב"טים) (להלן" :מאגר הספקים");

1.1.2

החברה תוכל לפנות אל מאגר הספקים במהלך חמש שנים למן המועד שבו תקבע החברה את זהות
הספקים שיכללו במאגר ,בבקשה לקבל הצעות ביחס לשירותים שהזמנתם איננה מחייבת אותה
בפרסומו של מכרז פומבי ,לרבות בהתאם למתכונת ההתקשרות הקבועה בסעיף 17ו לתקנות חובת
המכרזים לענין מכרז מסגרת.

1.1.3

כל מציע שיעמוד בתנאי הסף המנויים בסעיף  2יכלל במאגר המציעים .תנאי למסירת עבודה למציע
שיכלל במאגר הספקים הוא שבמועד מסירת העבודה עדיין יתקיימו אצלו כל תנאי הסף הדרושים
להיכללות באותו המאגר.

1.1.4

מציע יהיה רשאי להגיש את מועמדותו להכלל במאגר הספקים כאמור ,אף בלא להגיש הצעה לביצוע
העבודות נשוא מכרז זה.

1.1.1

החברה תהיה רשאית להוסיף ספקים למאגר הספקים גם אם לא השתתפו במכרז זה ,במועדים לפי
שיקול דעתה של החברה ,ובלבד שעמדו בתנאי הניסיון והכשירות הנדרשים במכרז.

1.1.6

במידה ותחליט החברה לצאת בהזמנה להציע הצעות לספקים הנכללים במאגר הספקים שיוקם,
תהיה החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי המכרז ו/או להוסיף תנאים ודרישות שלא פורטו בו ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,שינוי מפרט השירותים והתאמת ההסכם ונספחיו הטכניים ,החמרת
תנאי סף ,בדיקת איכות ההצעות ,התאמת האיתנות פיננסית ,קביעת מחירי תקרה ,ביצוע הליך
תחרותי נוסף ,עדכון תנאי ההתקשרות וכיו"ב ,הכל בהתחשב בצרכי השירותים ,מהותם ומורכבותם,
רמת הסיכון בהם ,לוחות הזמנים ודרישות מיוחדות הנובעות מהם ,הכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
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במידה ותחליט החברה לצאת בהזמנה להציע הצעות לספקים הנכללים במאגר הספקים שיוקם,
החברה תהיה רשאית שלא לפנות לספק הנכלל במאגר הספקים בנסיבות שבהן ,לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,היא תסבור כי אותו ספק לא יהיה מסוגל לבצע את השירותים לשביעות רצונה
המלא .מבלי לגרוע מהאמור ,החברה תהיה רשאית להחליט כן ,בין היתר ,בהתבסס על ניסיונה
והיכרותה עם הספק  ,לרבות איחור בלוחות זמנים ,עבירות בטיחות קודמות ,אי שביעות רצון מאיכות
השירותים ,הפרת הסכם עם החברה ,הליך משפטי תלוי ועומד ,אי סגירת חשבון סופי וכיו"ב.

תנאים להשתתפות בהליך
השתתפות בהליך מותנית בהתקיימות כל התנאים הבאים במציע במועד הגשת ההצעה:
 2.1המציע הינו עוסק מורשה או חברה הרשומה כדין בפנקס רשם החברות בישראל וברשותו כל האישורים
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 2.2המציע הינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל והינו מעל גיל ;21
 2.3המציע הינו בוגר קורס מנהלי אבטחה ,במוסד שהוכר על ידי משטרת ישראל ובקורס שאושר על ידי
משטרת ישראל;
 2.4המציע הינו בוגר קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי או בשירות בתי
הסוהר;
 2.1למציע ניסיון של שנתיים רצופות לפחות ,במהלך  1השנים האחרונות ,כמנהל ביטחון אזורי ,בשטח
המשתרע על לפחות  1קמ"ר ,אשר פעל תחת הנחייה ישירה של משטרת ישראל;
 2.6למציע רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי חוק כלי ירייה ,התש"ט 1949-ויש ברשותו אקדח פרטי;
 2.7למציע תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל;
הבהרות ותיקונים להליך

.3

להבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד לח"מ עד ליום  17במאי  ,2017בשעה  16:00בכתובת הדוא"ל:
 .kramarski@ingl.co.ilהחברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להשיב להבהרות.
החברה לא תשיב להבהרות שנשלחו  7ימים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות .החברה תתחשב
רק בהבהרות שהשיבה להן בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה להצעות.
מציע יצרף כל הבהרה ו/או תיקון שנשלח ע"י החברה להצעתו כשהם חתומים בר"ת .בכל מקרה תשובות
ותיקונים אלה יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם ואם לאו.
תוקף ההצעה

.4

 4.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך  90ימים ,החל מהמועד שנקבע להגשת ההצעות בסעיף 5.1
להלן (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה) .החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד
למועדים אשר תודיע עליהן החברה ,לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות הארכת תוקף ערבות של המציע אם
נדרשה לפי תנאי הבקשה להצעות.
 4.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או במקום שהדבר הותר במפורש
על-פי תנאי הבקשה להצעות .מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה
הנקובה בסעיף  5.2להלן ,ביום האחרון להגשת הצעות (וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה); לאחר ביטול
כאמור ,לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול.
.1
1.1

אופן ומועד הגשת ההצעה
מציעים המעוניינים לקבל את מסמכי המכרז להגשה יפנו בדוא"ל frangi@ingl.co.il :ויוכלו לקבל את
המסמכים בקובץ .PDF
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1.2

הנכם מתבקשים להגיש את הצעותיכם בכתב עד ליום  29במאי  2017בשעה  16:00לחברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ ,קריית עתידים ,מגדל  ,8קומה  ,32לידי הח"מ.

1.3

מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי הבקשה להצעות ונספחיה .נכללה בהצעה
או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי הבקשה להצעות ונספחיה ,לחברה
הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת
לחברה לפי הבקשה להצעות ו/או הדין.

1.4

ההצעה תוגש ב 2 -העתקים (מקור בצירוף העתק) ,במעטפה א' חתומה עליה ירשם "בקשה לקבלת הצעות
למנב"טים אזוריים".

1.1

כל מציע יציע הצעה בעבור אחד מאזורי האבטחה שלהלן ,בהתאם למקום מגוריו (מפה מדויקת של אזורי
האבטחה מצורפת לנספח מפרט השירותים):
(א) אזור צפון.
(ב) אזור –דרום.

1.6

על ההצעה לכלול את כל המסמכים והפרטים הבאים במעטפה א' הנ"ל:

1.6.1

קורות חיים מפורטים;

1.6.2

מסמך בקשה להצעות זה על נספחיו ,חתומים כנדרש וכן חתימה מלאה וחותמת של המציע בעמ' 8
להלן;

1.6.3

תעודת עוסק מורשה/התאגדות של המציע;

1.6.4

העתק ת"ז ,כולל ספח;

1.6.1

תצהיר בנספח ב' להלן ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים,
חתום כנדרש;

1.6.6

אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור של המציע;

1.6.7

תעודת בוגר קורס מנהלי אבטחה ,במוסד שהוכר על ידי משטרת ישראל ובקורס שאושר על ידי
משטרת ישראל;

1.6.8

אישור המעיד על סיום קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי או
בשירות בתי הסוהר;

1.6.9

העתק רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי חוק כלי ירייה ,התש"ט;1949-

 1.6.10העתק תעודות השכלה;
 1.6.11אישור זכויות חתימה בשם המציע בנספח ג' להלן ,חתום ומאושר כנדרש בו.
 1.6.12נספח להוכחת ניסיון המציע נספח ד';
 1.6.13כל הבהרה ו/או תיקון ששלחה החברה למציע במסגרת הבקשה להצעות;
 1.6.14כל מסמך הנדרש על פי כל מסמכי ההצעה יוגשו חתומים בר"ת ,אלא אם צוין אחרת.
" 1.6.11נספח תמחירי" שבנספח ה' להלן חתום בחתימה מלאה כדין ע"י המציע.
1.7
.6

מעטפה ב' ובה הצעת המחיר .
הגשת ההצעה הכספית

6.1.1

הצעת המחיר המוצעת לא תעלה על מחיר המקסימום הנקוב בטופס הצעת המחיר (נספח ה');

6.1.2

הצעת המחיר תתבסס על תכולת השירותים כמפורט במפרט השירותים .כשל ו/או טעות מצד המציע
בהבנת תנאי ו/או דרישה כלשהי והתחשבות בהם במסגרת הצעתו לא תוכר ע"י החברה כסיבה
מספקת לשינוי ו/או לתוספת מחיר מכל סוג.
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6.1.3

הצעת המחיר של המציע תהיה גלובאלית לחודש על בסיס "הכל כלול" ותכלול (לרבות אם ניתנה
הנחה על ההצעה) את כל העלויות הכרוכות בביצוע השירותים שיהיו התמורה הבלעדית והממצה
בעבור כל השירותים הניתנים על-פי מפרט השירותים .לא יתווסף לסכומים שבהצעה סכום נוסף
כלשהו אלא מע"מ בלבד.

6.1.4

למעט התמורה שלעיל אין זוכה או מציע כאמור לעיל זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה נוספים מכל
סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו ,עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ומבלי למעט:
בעבור הוצאות ,עבודה משרדית ,תשלומים סוציאליים/פנסיוניים בהם מחוייב המציע לפי חוק,
ערבויות ,לינה ,ארוחות ,ביגוד ,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.

6.1.1

התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן החל מהחודש ה 21-להתקשרות ,במידה ותבחר החברה לממש
את האופציה הנתונה לה להארכת ההתקשרות ,כפי שיפורט בהסכם ההתקשרות.

6.1.6

אין לרשום הסתייגויות כלשהן בנספח הצעת המחיר ובמידה ותרשמנה ביוזמת המציע הן לא יהוו
בסיס מחייב כלפי החברה אלא אם כן אישרה אותן בכתב במהלך ההליך בהתאם לתנאיו לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה.

6.1.7

בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור לעיל ויהיו מנועים
לטעון כלפי החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור לעיל.

6.1.8

בכל מקרה ,לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" ועל המציע לתמחר זאת במסגרת
הצעתו.

6.1.9

לעניין שעות העבודה – ראה מפרט השירותים בנספח א'.

 6.1.10מובהר ,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.
.7
7.1

בדיקות מוקדמות והוצאות השתתפות
המציע ישא באחריות הבלעדית לבדוק כל מידע כאמור בקשר להגשת הצעתו לרבות כל מידע בקשר עם
הגשת הצעתו והשירותים על פיה ,לרבות כל מידע שנמסר ,אם נמסר בכל דרך שהיא ,מטעם החברה .עם
הגשת הצעתו בהליך יחשב המציע כמצהיר כי לפני הגשת הצעתו ,קיבל לידיו את כל
המידע הנדרש לביצוע השירותים וכן כל מידע רלוונטי אחר (לרבות כל מידע ונתון כלכלי ומשפטי) לביצוע
השירותים .מסירת מידע מטעם החברה לא יצור מצג ו/או התחייבות מסוג כלשהו של החברה ו/או מי
מטעמה והמציע בהגשת הצעתו מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל
כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

7.2

במידה 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.

7.3

בכל 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.

7.4

כל ההוצאות הקשורות בהשתתפות בהליך ובהצעה ,לרבות ומבלי למעט בקשר עם הכנתה ,הגשתה,
תיקונה ,עדכונה לרבות תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות מכל סוג ,בכל מועד ,הן על אחריותו
הבלעדית וחשבון המציע בלבד ,ללא קשר לתוצאות ההליך ,לרבות במקרה של פסילת הצעה ,אי בחירה
ו/או ביטול ההליך ו/או תיקנו ,מכל סיבה .בהגשת הצעתו המציע מצהיר כי ידוע לו כי לא יהיה לא יהיה
זכאי להחזר כספים ו/או תשלום ו/או פיצוי אחר מהחברה אשר לא תשא באחריות כלשהי לאמור לעיל
והוא מוותר מראש על כל טענה בקשר לכך.
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המציע 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 לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן

8.1

ההצעות ינוקדו בנפרד בעבור כל אזור אבטחה (צפון ,ודרום) וייבחר מציע זוכה שיהיה בעל הניקוד
המשוקלל הגבוה ביותר בעבור אותו אזור אבטחה ויעבור את אישור ועדת כשירות המנב"טים כמפורט
להלן.

8.2

אמות המידה והניקוד לקביעת ה"הצעה הטובה ביותר" ,ביחס לשירותים הן כדלקמן:

8.2.1

איכות המציע -עד  80נקודות;

8.2.2

מחיר הצעה  -עד  20נקודות.

 8.3ניקוד המציע (סעיף  8.2.1לעיל)
8.3.1

שלב א' – ניסיון המציע כמנהל ביטחון מרחבי אשר פעל תחת הנחייה ישירה של משטרת ישראל (תוך
התחשבות במספר שנות ניסיון המציע ,ניסיון בחברות הדומות בפעילותן לחברה ,סוג הממשקים מול
משטרת ישראל וגורמי בטחון אחרים וכדומה) בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציע – עד 30
נקודות;

8.3.2

שלב ב' – מציעים אשר צברו ניקוד איכות מינימאלי של  20נקודות לפחות מתוך  30בשלב א' יזומנו
לראיון אישי עם המציע וינוקדו בהתייחס למיומנותם לפי פרק "מיומנות כללית" שבנספח א' – עד 50
נקודות.

8.3.3

במסגרת הראיון האישי רשאית החברה לבחון כל מידע רלבנטי בקשר עם יכולת המציע למלא אחר
דרישות תפקיד כמנהל ביטחון אזורי כמפורט בנספח השירותים בנספח א' 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.

8.3.4

החברה שומרת על זכותה לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לנקד פרטנית קריטריון אחד ו/או יותר מבין
תת הקריטריונים שבסעיף  8.3לעיל.

8.3.1

במידה והחברה תמצא כי ניסיון ואיכות המציע אינו תואם את החומר שהוגש ע"י המציע במסגרת
ההליך ,רשאית החברה לתת לכך משקל במתן ניקוד האיכות בסעיף  8.2.1לעיל ובכלל זה הפחתה של
עד  10נקודות ו/או לקבוע כי המציע אינו עונה כלל לדרישות ההליך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.3.6

הצעת המציע לא תמשיך לשלב בדיקת המחיר אם נמצא כי אינו עונה לדרישות ההליך .אין באמור
לגרוע מזכויות החברה לפי הליך זה והדין.

 8.4ניקוד הצעת המחיר (סעיף  8.2.2לעיל) יינתן לפי השקלול שלהלן:
8.4.1

הצעת המחיר הזולה ביותר בנפרד עבור כל אזור אבטחה תעניק למציע  20נקודות (להלן" :הצעת
המחיר הזולה ביותר");

8.4.2

יתר ההצעות שהוגשו ,יקבלו ניקוד יחסי בהתאם לשיעור הסטייה של כל אחת מהן מ"הצעת המחיר
הזולה ביותר".

8.4.3

על אף האמור בסעיפים  8.1עד ( 8.4כולל) לעיל ,החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,עד לשלב בחינת
ההצעות שיתקבלו או עד לשלב בחינת הצעות בהליך  ,לקבוע 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.
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8.1.1

החברה תזמין את המציעים הזוכים לראיון בפני ועדת כשירות מנב"טים של משטרת ישראל ורשות
הסייבר (ע"פ צורך) .לשם כך ,המציע ימסור כל מידע ,לרבות באמצעות ראיון ,ויחתום על כך מסמך
לבקשת ועדת כשירות זו ובמועד שתחליט.

8.1.2

לאחר מתן אישור ועדת הכשירות כאמור באמצעות החברה ,תמסור החברה למציע הזוכה הודעה כי
זכייתו נכנסת לתוקף בכפוף להצעתו ולתנאי הליך זה.

8.1.3

המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם התקשרות מול החברה בנוסח ההסכם הסטנדרטי של החברה
אשר יימסר למציע עם זכייתו.

8.1.4

בהגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב כלפי החברה:
כי ידוע לו כי זכייתו בהליך כפופה לאישור ועדת הכשירות כאמור שיכולה להחליט ,מכל סיבה ,שלא
לאשר את זכייתו .לכן העדפת החברה של מציע כלשהו ,או הכרזתו כ"זוכה" אינה מהווה התחייבות
ו/או מצג מכל סוג לזכייתו בהליך ו/או להתקשרות עמו.

8.1.1

במידה ולא יינתן אישור ועדת הכשירות ,מכל סיבה שהיא ,ובשל דחיפות השירותים לחברה והיותם
שירותים המחייבים אמון אישי ,מוותר המציע על כל טענה ו/או תביעה כלפי ועדת הכשירות ו/או
החברה ו/או מי מטעמם ,לרבות אפשרות לטעון בכל הליך כלשהו ,לרבות ערר ו/או ערעור ו/או עתירה,
על החלטתה של ועדת הכשירות.

8.1.6

במקרה בו החליטה ועדת הכשירות שלא לאשר מציע כאמור ,תהא החברה רשאית לפי שיקול דעתה
הבלעדי לפנות למציע שהצעתו היא ההצעה השנייה הטובה ביותר.

8.1.7

בנוסף ,יצטרך המציע לעמוד בהליך קבלת אישור ביטחוני של החברה ו/או כל מי שבחצריו מבוצעים
השירותים ,בהתאם לנהלי החברה בנושא.

פסילת הצעה  /מציע

 9.1החברה רשאית לפסול הצעה ו/או מציע בכפוף לדין ,אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי התקיים אחד
ו/או יותר מהנסיבות שלהלן ,גם לאחר מתן הודעה הזכיה בהליך:
ההצעה ו/או המציע אינם מקיימים את תנאי הסף; 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; המציע 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.
 9.2למרות האמור החברה רשאית לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן את
הפגם או הפסול שבו ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים
תוך הפרדה בין דרישה מהותית לבין דרכי הוכחתה .אין באמור לחייב את החברה להתיר תיקונים או
השלמות בהצעה ואימוץ מדיניות תיקון פגם מסוג מסוים אינו מחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון
פגמים מסוג אחר.
לעניין זה רשאית החברה ,להסיר או לוותר על כל פורמאליות ,לפרש בהרחבה דרישת סף לפי תכליתה
והיחס בינה לבין ההתקשרות נשוא ההליך ,לייחס תכונות של גוף אחד למשנהו אם הוכח כי תכונות אלה
מצויות למעשה בידי המציע (מבלי לגרוע מהוראות בקשר עם זהות ואופן ההתאגדות של המציע) ,לאפשר
הגשת חומר או מידע מכל סוג כהשלמה או תיקונם לצורך הוכחת עמידת מציע בתנאי ההליך ויכולתו
בקשר עם ההתקשרות נשוא ההליך ובלבד שהתקיימו בו הדרישות המוקדמות קודם למועד הגשת ההצעה
בהליך.
 .10שונות
 10.1החברה רשאית ,אם תראה לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה ובכל מועד לבצע כל דבר לפי
המוקנה לה לפי הליך זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות:
 10.1.1לפנות ל"מציע המועדף" ו/או לכלל המציעים ו/או למציעים שעמדו בתנאי הסף או לבטל את הליך זה,
ולא להתקשר כלל בקשר לביצוע השירותים ,או לפנות למציעים שלא השתתפו בהליך זה ,על מנת
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לקבל הצעות חדשות ו/או להתיר הגשת הצעות מתוקנות (לפי העניין) לגבי מועמדים נוספים ו/או
לתקן את תנאי הליך זה.
 10.1.2לפסול או לא לבחור בהצעה הטובה ביותר בשל טעם מן הטעמים המופיעים בהליך זה או מטעמים
מיוחדים שירשמו או לבטל את זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה שלא מילא אחר תנאי מתנאי ההליך.
במקרה כזה יחולו ההוראות האמורות בהליך 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.
 10.2מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר /או בעל זיקה למציע אחר
ו/או מי מטעמם ולא ימצע בחשש לניגוד עניינים אסור על פי הדין עם החברה ויביא בכתב לידיעתה כל
אפשרות לחשש כאמור.
 10.3הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת הליך זה ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי נפרד
מהצעתו.
 10.4למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע התקשרות
כלשהי בקשר לנשוא בקשה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה למציע כלשהו בבקשה
זו כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או הצעתו עומדים בתנאי הבקשה
ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת ההצעה.
 10.1כל האמור בבקשה להצעות זו נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא תהיה
כל טע נה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר להליך זה .מבלי לגרוע מהאמור
בבקשה להצעות זו ,ביצוע התקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא הבקשה ולקבלת כל
האישורים הדרושים על פי נהלי החברה והדין.
 10.6מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו ,מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש לפי
מסמכי הבקשה להצעות ו/או הדין ,במועד שתודיע לו החברה ,ולא יאוחר מ 7 -ימים מיום הודעת החברה,
ובכלל זה ,אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי הדין כגון אישורים הנדרשים לפי חוק ,רישיונות
הנדרשים בדין הצריכים לעניין נושא ההתקשרות ואישור זכויות חתימה בשם המציע הזוכה.
 10.7החברה 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.
 10.8בכל מקרה של סתירה בין ההסכם שייחתם 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.
 10.9בכל מחלוקת בקשר להליך זה ותוצאותיו תהיה לבית המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט הבלעדית
ודיני מדינת ישראל יחולו על הליך זה.

בכבוד רב,
מאיר קרמרסקי
מנהל מחלקת ביטחון ,נתג"ז
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אישור המציע [סעיף  5.6.2לעיל]
אנו ,החתומים מטה ו מוסמכים 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 למנהלי ביטחון אזוריים (מנב"טים) על נספחיה
ותנאיה (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

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח א' – מפרט השירותים

.1

תיאור כללי של מתן שרותי מנהל ביטחון אזורי
 1.1אחריות מנהל הביטחון תכלול ,בין היתר:
 1.1.1יישום תפיסת האבטחה ומשימות האבטחה בשגרה ובחירום ע"פ מדיניות והנחיות
שנקבעו על ידי מנהל הביטחון וסגנו ,במרחב עליו הוא מופקד.
 1.1.2מתן תשומת לב מיוחדת למניעת חפירות של גורמים בלתי מורשים בתוואי ההולכה
בגזרתו.
 1.1.3טיפול בנטיעות ומפגעים על תוואי ההולכה ,בתאום אגפי נתג"ז משטרת ישראל,
בעלי הקרקע או כל גורם נדרש אחר ועל פי הנחיות מנהל הביטחון או סגנו.
 1.1.4הכנת מערך האבטחה בגזרה עליה הוא מופקד לאירועי שגרה וחירום.
 1.1.1ניהול ושליטה על כוחות האבטחה בעת ההכרזה על אירוע חירום בחברה.
 1.1.6פיקוד וניהול על מבצעי אבטחה ופרויקטים בגזרתו ,לרבות אירועי אבטחת מידע.
 1.1.7ניהול ופרסום תחקירים של אירועים בגזרתו ,כולל הפקת והטמעת לקחים.
 1.1.8פיקוח שוטף על תוואי ומתקני הגז הטבעי בגזרה עליה הוא מופקד ,תוך הפעלת כוח
הסיור בתיאום עם מוקד הביטחון.
 1.1.9הטמעת הנהלים ,הוראות העבודה ,הפק"מים והנחיות מנהל הביטחון בקרב מערך
האבטחה החמושה בגזרתו.
 1.1.10פיקוח ובקרה על משימות האבטחה בגזרתו ,באמצעות ביקורות ותרגילים.
 1.1.11ממשק עבודה מול נותני שירותים במתקני הגז הטבעי.
 1.1.12אישור הסינון ,הגיוס ,ההסמכה ,ההכשרה וההדרכה של מערך האבטחה החמושה
בגזרתו ובתיאום עם מנהל השירות מטעם חברת האבטחה החמושה.
 1.1.13ווידוא כשירותם והסמכתם המבצעית של סיירי הקווים בשגרה ובחרום
למשימותיהם ,כולל ביקור במוקד הביטחון בעת כניסתם לתפקיד.
 1.1.14שליטה ובקרה על כל סוגית תקן כ"א מול מצבה קיימת ,לרבות ריתוק משקי.
 1.1.11אישור ותיקוף פק"מים בכל שנה קלנדרית והחתמתם ע"י נציג מ"י הרלוונטי.
 1.1.16סגירת חודש אל מול חברת האבטחה בהיבטי :משימות כוח אדם ,משימות קבועות,
משימות נוספות ומשימות מנהל הפרויקט כמוגדר בחוזה.
 1.1.17עבודה שוטפת אל מול מנהל השירות מחברת האבטחה החמושה לקבלת דוח חודשי
ודוח פעילות למשימות נוספות במרחב ,לא יאוחר מה 1-לכל חודש.
 1.1.18פרסום דו"ח חודשי מרחבי ,לא יאוחר מה 8-לכל חודש.
 1.1.19ממשק עבודה מול גורמי ביטחון שונים ,כגון :משטרת ישראל ,גורמי ביטחון
יישוביים ,גורמי ביטחון של תשתיות סמוכות לתוואי ההולכה ועוד.
 1.1.20אחריות על כל פעילות בתווך הימי המשיקה לתחומי עיסוקה של המחלקה.
 1.1.21נוכחות פיזית בשטח מתקני החברה ,במסגרת בדיקות קבלה מבצעיות של מערכות
המיגון.
 1.1.22מתן המענה הנדרש לכל סוגיות האבטחה וההחרגות הנדרשות לביצוע משימת
הסיורים.
 1.1.23ריכוז בקשות לבדיקת רישום פלילי לעובדים ולקבלנים שאמורים לעבוד בגזרתו או
בפרויקטים אותם הוא מלווה מבחינה ביטחונית.
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 1.1.24ביצוע בקרה תהליכית לעמידה של חברת האבטחה בכל תנאי ההסכם החתום מול
נתג"ז.
 1.1.21עבודה שוטפת ובתיאום מול פיקוח קווים.
 1.1.26ורסטיליות בפעילות והיכרות עם תוואי מערכת ההולכה הארצית והמתקנים,
שאינם בתחום אחריותו.
 1.1.27השתתפות בכנסים מקצועיים ,דיונים והרצאות בהתאם לצורך.
 1.1.28גזירת תכנית עבודה חודשית מתכנית העבודה השנתית של המחלקה ודיווח בדוח
החודשי העיתית בהיבטי – תכנון מול ביצוע (תוכנן ובוצע ,תוכנן ולא בוצע ,לא תוכנן
ובוצע).
 1.1.29שימוש כמנהל תורן בשגרה ,לאחר שעות הפעילות ובסופי שבוע/חגים ,על בסיס
תדירות שתיקבע ע"י מנהל הביטחון או סגנו.
 1.2מכסת כשירות:
1.2.1

ניטור כלל התוואי באחריותו ,כולל מתקנים – אחת לחודש.

 1.2.2ביקורת לילה ויום לסיורים – אחת לחודש.
 1.2.3תרגול הקפצת סיור כונן – אחת לחודש.
 1.2.4לוודא ביצוע החלפת גזרות בין סיורים שכנים – אחת לחודש.
 1.2.1ביקורת למלאי הציוד והאמצעים ברכבי הסיור – אחת לרבעון.
 1.2.6קיום שני ימי כשירות מבצעית לסיירים – אחת לחציון.
 1.2.7ביצוע ריענון קורס מנב"טים בהתאם להנחיות משטרת ישראל – אחת לשנה או
בתדירות שונה ,ככל שיוחלט ויקבע ע"י משטרת ישראל.
1.2.8

ריענון וקריאת נהלי אוגדן הביטחון – אחת לשנה.

 1.2.9השתלבות בתרגיל חירום – אחת לשנה.
 1.2.10ביצוע סיור בגזרות השכנות  /הסמוכות – אחת לשנה.
 1.2.11הכרות ולמידת המשימות של מוקד הביטחון במשמרת בוקר – אחת לשנה.
 1.2.12הכרות עם משרדי החברה בת"א (בטיחות ,אבטחה פיזית ומידע) – אחת לשנה.
 1.2.13אימון והכשרה בירי באקדח – בהתאם להנחיות מ"י ואגף רישוי כלי ירייה.
 1.2.14עדכון פק"מים של המתקנים – בתדירות שתיקבע ע"י משטרת ישראל או בהינתן
שינוי.
לוחות הזמנים שפורטו לעיל עשויים להשתנות מעת לעת על פי החלטת הגורמים המנחים או
החלטת מנהל הביטחון או סגנו.
 1.3בניית תהליכי פיקוח ובקרה וייעול תהליכים בחברה.
 1.4ניהול ,פיקוח ובקרה על מערך הביטחון בגזרה שבאחריותו – כולל העברת דיווחים ,סיכומי
פעילות וכיו"ב בהתאם לנהלי החברה והנחיות הממונה.
 1.1כתיבת נהלים ,הטמעתם ובקרה על ביצועם.
 1.6הדרכה והטמעת נהלי הביטחון ותרגול של עובדי הביטחון.
 1.7ביצוע משימות הביטחון השוטף בשגרה ובחירום על בסיס נהלי הביטחון.
 1.8אחראי לקשרי עבודה מול גורמי השטח ,בשגרה ובחירום.
 1.9אחראי להפעלת מערך בקרה ,ביקורות וביקורים.
 1.10הכנת פק"מים (פקודת מבצע) אבטחה לאירועים שיאובטחו ע"י חברות האבטחה ,על בסיס
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הנחיות הממונה.
 1.11אבטחת עובדים כפי שיקבע ע"י הממונה ומתן מענה לפעילויות אבטחה הנדרשות על פי
הנחיות הממונה.
 1.12טיפול באירועים חריגים ומצבי חירום בהתאם להנחיות הממונה ,לרבות "הקפצה"
לפעילות לפי "קריאות פתע" ומתן תגובה לאירועים במתקני החברה ולאורך תוואי מערכת
הולכת הגז.
 1.13אופן הטיפול במצבי חירום ובאירועים חריגים יוגדר ע"י הממונה בנהלי האבטחה ויהיה
ניתן לשינוי מעת לעת.
 1.14ביצוע משימות משלימות  -הממונה רשאי מעת לעת לדרוש ממנהל הביטחון האזורי ביצוע
עבודות אחרות ובתנאי שלא ידרש מהמציע השקעת משאבים מהותיים נוספים ,כדוגמת
הגשת תלונות במשטרה בקשר עם ביטחון המתקנים ,צילום תמונת מצב בדבר סביבת
המתקנים ועמודי הסימון לאורך התוואי ,תמונת מצב בדבר חפירות וארוזיה מנזקי גשם
לאורך התוואי ,החלפת שילוט בעמודי סימון וכיוצ"ב.
 1.11גיבוי מנהלי הביטחון באזורים גאוגרפיים אחרים של המערכת ,מעת לעת ,לפי הנחיות
הממונה.
.2

דיווחים לממונה
מנהל הביטחון האזורי ידווח מיידית בעל פה ולאחר מכן בכתב ,לממונה ,על כל דבר שיש לו:
 2.1חשיבות מבחינה ביטחונית או בטיחותית או מבחינת מערכת ההולכה ,שלמותה ,תפקודה
התקין או כל עניין אחר של החברה במערכת;
 2.2פיגוע חבלני עוין ,שריפה ,התפרצות ,גניבה ,חבלה ,עבודות של צד ג' בסמוך למערכת
ההולכה ללא אישור החברה ,או חשש לכל אחד מאלה;
 2.3אירוע העלול להסתיים בהטלת חבות כספית או חבות אחרת על החברה;
 2.4חשש סביר לסכן או לגרום נזק לביטחון הציבור או לבריאותו או לסביבה לרבות גרימתו
בפועל;
 2.1דיווחים כמפורט בנספחי ההסכם ,כיו"ב דברים כאמור לעיל ,להם נחשף במהלך השירותים
או אגב מתן השירותים ושיש להם זיקה מכל סוג שהוא למערכת ההולכה וסביבתה.
 2.6לדרישת הממונה ימסור מנהל הביטחון האזורי דיווח מלא בכתב במועד הקצר ביותר
האפשרי בנסיבות העניין ולא יאוחר מ 48 -שעות לאחר שנודע על התרחשות אירוע כאמור
לעיל ,לפי הפרטים ובנוסח שידרוש הממונה לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 2.7כמו כן ,מנה ל הביטחון האזורי ימסור לממונה בתום כל חודש של תקופת ההסכם דוחות
מלאים ומפורטים על השירותים שבוצעו ,מהלכם או עניינים נוספים הקשורים במתן
השירותים על ידי המציע אף אם לא צוינו במפורש בהסכם ,לפי הפרטים ובנוסח שידרוש
הממונה לפי שיקול דעתו הבלעדי .דוחות אלה ימסרו גם בכל מועד ותדירות סבירים אחרים
בו ידרוש זאת הממונה בקשר למתן השירותים ע"י המציע .דו"ח כאמור יימסר באימייל או
בעותק פיסי או על גבי תקליטור ,בפורמט המקובל לצורך זה ועל פי החלטת הממונה
 2.8כל אחד ממנהלי הביטחון האזוריים יגיש בסוף כל חודש לממונה:
 2.8.1דו"ח שעות ביצוע השירותים לאישור הממונה בחברה.
 2.8.2דו"ח נסיעות חודשי שינוהל ע"י כל אחד ממנהלי הביטחון האזוריים באופן יומי
(יציין את יום ושעת הנסיעה והחזרה ,מקום היציאה ליעד ,מקום היעד ,ק"מ הרכב
בהתאם בנוסח המקובל על החברה).
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.3

דרישות לתפקיד מנהל ביטחון אזורי (במיקור חוץ) ,כשירות ומיומנות
 3.1מיומנות כלליות:
 3.1.1כושר ניהול ,ארגון ,הפעלה ,פיקוח ,הדרכה וייעוץ.
 3.1.2יכולת הפעלת שיקול דעת ושיפוט.
 3.1.3יכולת לנהל משא ומתן ותקשורת בין אישית.
 3.1.4כושר הבעה גבוה בעל פה ובכתב בעברית.
 3.1.1שליטה טובה בשפה האנגלית – דיבור ובכתב.
 3.1.6מיומנות בשימוש במחשב אישי  -שליטה בתוכנות  OFFICEושימוש ב
.OUTLOOK
 3.2שמירת כשירות והדרכות:
 3.2.1במסגרת השירותים ידרשו מנהלי הביטחון האזוריים לעבור מעת לעת הדרכות
והכשרות שונות כלהלן:
 3.2.1.1בנושאי בטיחות ובטיחות בגז ואבטחת מידע – מטעם החברה (נתג"ז) ועל
חשבונה.
 3.2.1.2בנושא הנשק האישי (חידוש רישיון ,שמירת כשירות ,הצטיידות באמצעים
ובכלל זה תחמושת ,תשלומי אגרות ,וכיוצ"ב ,הכל כפי שמחייב החוק) ועל
חשבון המציע.
 3.2.1.3אחסון ,תחזוקת הנשק ושימוש בו יתבצע בהתאם לכל דין ,הוראות
והנחיות משטרת ישראל ומשרד הבט"פ .להדגיש – הנשק יהיה נשק אישי
בבעלות פרטית של מנהלי הביטחון האזוריים וישמש אותם להגנה עצמית
בלבד ,על פי הוראות הפתיחה באש להגנה עצמית .למנהלי הביטחון
האזוריים תהיה אחריות מלאה לחידוש רישיון הנשק וביצוע מכסות
כשירות כמוגדר בחוק.
 3.2.1.4מנהלי הביטחון האזוריים ישאו בכיסם רישיון נשק ואישור אימון נשק,
כמתחייב מהנחיות משטרת ישראל ,משרד הבט"פ ועל פי כל דין.
 3.2.1.1שמירת כשירות מנהלי ביטחון ,על פי הנחיות משטרת ישראל – על חשבון
נתג"ז.
 3.2.1.6הדרכות נוספות ככל שידרשו ואינן מחוייבות בחוק יועברו על חשבון
החברה.

.4

שעות מתן השירותים

 4.1מנהל הביטחון האזורי יבצע שירותיו באופן יום יומי שוטף וקבוע בהיקף המשקף משרה חודשית
מלאה ,עפ"י תשלום גלובאלי לחודש.
 4.2העבודות יבוצעו במסגרת שעות העבודה בימים א' – ה' ,החל מהשעה  08:30ועד השעה 18:00
(כולל הפסקה) ,ערבי חג וחול המועד עד השעה  13:00או ,בשעות אחרות בהתאם למועד ביצוע
העבודות בגינן נדרשים שרותי מנהלי הביטחון ועפ"י החלטת הממונה ,בכפוף לאמור להלן.
 4.3לאור מהות השירותים ,במקרים מיוחדים בהתאם לנסיבות המקרה ואם וככל שסביר וניתן
בתאום מראש ,לפי צרכי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,יבוצעו השירותים גם בימי ו' עד 3
שעות לפני כניסת השבת ,או בצאת השבת ומועדי ישראל .עבודה בשעות אלה תבוצע רק באישור
הממונה בחברה.
 4.4מובהר בזאת כי יתכן ושעות העבודה ישונו ויותאמו לפי צרכי החברה כפי שיקבע ע"י הממונה
בתאום עם המציע במהלך תקופת ההתקשרות ,ובכפוף לדרישות הדין.
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 4.1יתכן כי העבודה תידרש גם מעבר לשעות העבודה שלעיל ,כל זאת רק באישור הממונה בחברה.
 4.6מנהל הביטחון האזורי יהיה זמין לקיום קשר מתמיד עם החברה ,מוקד הביטחון ,מנהל הביטחון
וסגנו ,בכל שעות היממה ובכל ימות השנה בארץ ובחו"ל.
 4.7מעת לעת ,לפי הנחיות הממונה בתאום מראש ,יבצע מנהל הביטחון האזורי ביקורות יום ולילה.
 4.8ככלל ,היקף שעות ההעסקה השבועי והחודשי לא יעלה על המותר לפי הדין .יחד עם זאת ועל פי
צורך מבצעי ביטחוני עשוי היקף השעות לחרוג מהמוגדר בחוק.
 4.9בכל מקרה ,לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" ועל המציע לתמחר זאת
במסגרת הצעתו.
 4.10במקרים חריגים יתכן כי מנהל הביטחון יוזנק לטיפול באירוע או בעיה גם בימי שבת וחג.
 4.11לאחר ביצוע שירותים בשעות הלילה/שבתות/חגים יבוצע וויסות/קיזוז של שעות העבודה
הקבועות ביום שלמחרת ,תוך תיאום עם הממונה.
 4.12מנהלי הביטחון יבצעו תפקיד מנהל ביטחון תורן ,בחלוקה שתוחלט ע"י הממונה .תפקיד זה
ידרוש ניהול אירועי המחלקה ומערך הביטחון לאחר שעות הפעילות ,בסופי שבוע ,ימי שישי
ושבת ,ערבי חג ,חגים ומועדים ,ככל שיוחלט ע"י הממונה.
 4.13היקף ההתקשרות יכלול  21ימים בהם יורשה מנהל הביטחון שלא לספק שירותים לחברה מכל
סיבה שהיא ,לרבות חופשה ומחלה (להלן" :ימי ההעדרות המורשים") .כל יציאה של מנהל
ביטחון לחופשה תהא בתיאום ולאחר אישור מועד החופשה מראש ע"י נתג"ז .מובהר כי במסגרת
ימי ההיעדרות המורשים לא יכללו ימי חג ושבתות.

.1

דו"ח ביצוע שירותים יומי
מנהל הביטחון ידווח באופן יומי אודות ביצוע השירותים ,לרבות באמצעות מערכת דיווח
אלקטרונית של החברה.

.6

ציוד ואמצעים לשירותים
 6.1נתג"ז תספק ציוד ואמצעים למנהלי הביטחון ,כמפורט להלן:
 6.1.1טלפונים ומכשירי קשר.
 6.1.2ציוד עבודה.
 6.1.3מחשב אישי.

 6.1.4רכב עבודה צמוד (רכב שטח  .)4X4במקרה של השבתת הרכב תעמיד החברה רכב עבודה
חלופי.
 6.1.1בכל מקרה המציע אחראי להעברת כלל הציוד והאמצעים מהרכב המקורי לרכב החלופי.
.7

אחריות לבטיחות
מציע שייבחר למתן השירותים ,ישא באחריות הבלעדית לבטיחותו ויידרש להישמע להוראות
הבטיחות ,אם וככל שינתנו ע"י ממונה הבטיחות של החברה וגורמים 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.

.8

שונות
אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם שייחתם על נספחיו והתחייבויות המציע על
פיו אלא להוסיף עליהם בלבד.
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מפת מערכת ההולכה  -כללי

14

רשימת תחנות גז (כללי)

מרחב צפון
שם

מיקום

מס"ד
.1

חגית

סמוך לתחנת הכוח חגית (חח"י)

.2

חיפה (חח"י)

בתוך תחנת הכוח חיפה (חח"י)

.3

בז"ן

בתוך בז"ן

חדרה (מפעלי נייר חדרה) ,כולל

ממזרח למפעלי נייר חדרה

.4

סוג מתקן

PRMS

חלוקה

.1

אלון תבור (חח"י) ,כולל חלוקה

בצמוד לתחנת הכוח אלון תבור (חח"י)

.6

אלון תבור CNG

בתוך מתקן ה CNG

.7

בית קשת ,כולל חלוקה

בסמוך לשדה אילן

מפרץ חיפה ,כולל חלוקה

בסמוך למפעל דשנים

תל קשיש

צומת התישבי

כפר ברוך

סמוך לכפר ברוך

עפולה

סמוך לבלפוריה

דברת

סמוך לדברת

ציפורית

אזור תעשייה ציפורי

יגור

צפונית ליגור

קישון
תחנת הגפה חופית חדרה

בסמוך למעגן קישון
דרומית לתחנת כוח אורות רבין

דור

בסמוך לכביש תל אביב חיפה

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.11
.16
.17

הגפה
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מרחב מרכז
שם

מיקום

מס"ד

סוג מתקן

תחנת קבלה אשקלון

בתוך שטח קצא"א

תחנת קבלה אשדוד

אזה"ת צפוני של אשדוד – צפונית לפז"א

.3

אשדוד חלוקה ו CNG

בתוך מתקן קבלה אשדוד

.4

אשכול

בתוך תחנת הכוח אשכול (חח"י) באשדוד

רדינג

בתוך תחנת הכוח רידינג (חח"י) תל אביב

( IPPמתקן התפלה) אשקלון

בתוך מתקן התפלה אשקלון

.1
.2

מתקן קבלה

.1
.6

PRMS

גזר (חח"י)

בתוך תחנת הכוח גזר (חח"י)

.8

אגן כולל אשדוד אנרגיה

בצמוד למפעל אגן מכתשים אשדוד

.9

נשר כולל חלוקה

בסמוך למפעלי נשר (רמלה)

.10

פז"א

בתוך מתקן בתי זיקוק אשדוד (פז"א)

.11

צפית

סמוך לתחנת הכוח צפית

.12

דוראד אשקלון ,כולל חלוקה

בתוך מתקן הקבלה של נתג"ז

.13

דליה

בתוך תחנת הכוח דליה ,סמוך לתחנת הכוח צפית

.14

שפד"ן

בסמיכות לאזור תעשיה פלמחים

.11

סוגת כולל חלוקה

צמוד למפעל סוגת בקרית גת

.16

חולות אשדוד

צפונית מזרחית לאזור תעשיה צפוני של אשדוד

.17

כפר אביב

בסמוך לכביש מחלף אשדוד לכיוון יבנה

.18

מישר

בסמוך ליישובי גדרות

.19

שורק

בסמוך לגדרה ולכביש 7

.20

יסודות

בסמוך לכביש 411

צפית

מערבית לכביש  6בסמוך לשבט אל עאזי

.7

.21

הגפה

סגולה

בסמוך לצומת קוממיות

.23

קריית גת

מול ישוב עוזה

.24

לפידות

בסמוך לכביש 232

.21

מסילת ציון

בסמוך לתחנת דלק פז מסילת ציון

.26

הראל

בסמוך לתחנת דלק צומת נחשון

.27

רדינג

בסמוך לתחנת הכוח רידינג

.22
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מרחב דרום
מס"ד

סוג מתקן

מיקום

שם

1

אשל הנשיא כולל חלוקה

סמוך לאתר פסולת דודאים

2

רמת חובב חח"י

בסמיכות לתחנת הכוח ברמת חובב

3

רמת חובב אזור תעשיה ,כולל
חלוקה ורמת נגב אנרגיה

באזור התעשייה רמת חובב

תחנת מניה מכתשים

מכתשים

1

תחנת מניה ברום

ברום

6

דימונה כולל חלוקה

סמוך לכביש 204

7

רותם כולל עבור OPC

מישור רותם בסמוך לחיפה כימיקלים דרום

8

תחנת מניה פריקלאס

פריקלאס

9

תחנת מניה רותם אמפרט

רותם אמפרט

10

תחנת מניה חיפה כימיקלים דרום
כולל פיצול לחלוקה
סדום כולל סדום 2

חיפה כימיקלים דרום
מערבית למפעלי ים המלח

12

שקמה

שמורת פורה

13

שובל

כביש  264כ 1-ק"מ דרומית לקיבוץ שובל

14

באר שבע

סמוך לבסיס חצרים כביש 2317

11

הר נעים

סמוך לצומת אוהלים (הנוקדים)

ערוער

סמוך לצומת ערערה

17

אורון

צומת רותם כביש 206

18

רותם

צומת צפית

19

שפיפון

מזרחית לכביש 218

4

PRMS

11

16

הגפה

17

תוואי מזרחי
מס"ד

סוג מתקן

מיקום

שם

1

רגבים

סמוך לישוב רגבים

2

חריש

דרומית לחריש

3

מגל

ליד קיבוץ מצר

4

יד חנה

בצמוד לישוב יד חנה

אייל

סמוך למחלף אייל

6

קסם

בסמוך למחלף קסם

7

גבעת כוח

בסמוך למחלף נחשונים

8

נתב"ג

בסמוך לצומת אל על

1

הגפה
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נספח ב'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים
(סעיפים  5.6.5 ,2.1להליך)

(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 לבקשה לקבלת הצעות למנהלי
ביטחון אזוריים (מנב"טים) (מס'  )INGL/TENDER/2017/12שנערכת על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע"מ (להלן" :החברה").
 .2עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ביותר
משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר מינימום") ו/או לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק עובדים זרים").
 .3לחילופין ,אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים
זרים  -במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה" ,בעל זיקה" כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
( )2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעלי השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של המציע
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע;
(ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
( )3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ,חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית בידי
מי ששולט במציע.
"שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
"מועד ההתקשרות" –
 .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.
.1

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
תאריך
אישור

____________________
חתימת המצהיר/ה

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 ג'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע
(סעיף  5.6.11להליך)

(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.

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_____________
תאריך
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נספח ד'  -נספח להוכחת ניסיון המציע
המציע מצהיר כדלקמן:
למציע ניסיון של שנתיים רצופות לפחות ,במהלך  1השנים האחרונות ,כמנהל ביטחון מרחבי ,בשטח
המשתרע על לפחות  1קמ"ר ,אשר פעל תחת הנחייה ישירה של משטרת ישראל;
להלן פירוט ניסיון המציע:

תקופת מתן
השירותים

הגוף עבורו ניתנו
שירותי מנהל
הביטחון (גופים
(חודש/שנה –
תחת
אשר פועלים
חודש/שנה)
הנחייה ישירה של
משטרת ישראל
בלבד);

שם מלא

תפקיד

מרחב מתן
השירותים
(כולל ציון שטח
המרחב –
לפחות 5
קמ"ר)

חתימה

21

מהות השירותים
שניתנו

חותמת

איש קשר בגוף
עבורו ניתנו
השירותים

תאריך

נספח ה' – טופס הצעת מחיר
(מעטפה ב')
 .1הריני מגיש את הצעתי למכרז לבקשה לקבלת הצעות למנהלי ביטחון אזוריים (מנב"טים) (מס' מסמך
( )INGL/TENDER/2017/12להלן" :ההליך").
מחיר בש"ח
(ללא מע"מ)

סעיף
עלות גלובאלית למנהל ביטחון (מנב"ט) אזורי לחודש
(לא יעלה על  ₪ 21,000בחודש)

 .2בנוסף לעלות הגלובאלית ישולם למנהל הביטחון סכום חודשי בגובה  ₪ 3,000בגין שימוש בחודש מלא ברכב
מסחרי ייעודי (טנדר) של החברה (כולל ציוד ייעודי למשימה) ומכשיר טלפון של החברה (כולל אפליקציות
ייעודיות למשימה) אשר יסופקו ע"י החברה למנהל הביטחון ואשר נדרשים לביצוע השירותים ומצויים ויישארו
בבעלות החברה (בשל העובדה שמנהל הביטחון נדרש לשלם שווי מס מלא בגין הטבת שווי רכב של טנדר וטלפון
כאמור ,ובכפוף לביצוע תשלום כאמור בהתאם לדין כסדרו).
 .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 ולמעט מע"מ.
הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ו'  -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

חותמת

חתימה
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נספח ז'  -הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות (אם רלוונטי)
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 מתחייב 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.
_______________
תאריך

______________________
מספר רישיון
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_____________________
חתימה וחותמת

