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פרק א' :כללי
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה" או "נתג"ז") מעוניינת לקבל הצעות למתן
שירותי הדברה ,ניקיון והרחקת יונים שוטפות במתקני ומערכת ההולכה לגז טבעי ,לרבות בתחנות גז
טבעי ,הכל בהתאם למפורט להלן (להלן" :השירותים" או "שירותי ההדברה").
 .1מסמכי המכרז ונספחיו
הוראות כלליות להגשת הצעה (מסמך זה) על נספחיו (להלן" :המכרז").
 .2רקע על חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
חברת 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 .מערכת זו כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה (עד  )Bar 80בתוואי קיים
ועתידי של כ –  750ק"מ ויותר ,תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז ,וכן תחנות להפחתת לחץ הגז
(" ,)Pressure Regulating Metering Station – "PRMSהפרושים לאורך כל הארץ ,בהתאם למפה
המצורפת כנספח למפרט העבודות בהסכם המשקפת את המצב הקיים ,עם זאת ,אין בה כדי לשקף מצב
סטטי שכן מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת וישנם מקטעים נוספים של המערכת אשר בהליכי
תכנון.
תוואי מערכת ההולכה אושר או יאושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות (תמ"א 37
על נגזרותיה) ,באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לתחנות כוח וחיבורם למערכת ההולכה של מפעלי
תעשייה גדולים וצרכנים אחרים שיצרכו גז טבעי בלחץ גבוה.
מתוקף תפקידה אחראית נתג"ז לתפעולן של מספר רב של תחנות מסוגים שונים כגון :תחנות קבלה לגז
טבעי ,תחנות להפחתת לחץ ,תחנות להגפה וצינור להולכת גז בלחץ גבוה כאמור לעיל ,בקטרים שונים
לאורך תוואי מערכת ההולכה.
הבהרה :הרקע המובא לעיל הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות מצג או התחייבות מצד
החברה.
 .3מהות ההתקשרות ,תנאיה ,לוחות זמנים לביצוע ואופציה להארכת התקשרות
.3.1

שירותי הדברה במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי ,בחלוקה לפי אזורים (צפון ,מרכז ודרום).
החברה תבחר במציעים שהצעותיהם לכל אחד מהאזורים היו הזולות ביותר .מובהר ,כי כל
מציע יגיש הצעה מטעמו לאזור אחד או יותר משלושת האזורים לעיל ,הכל כמפורט במסמך
זה להלן.

.3.2

לוח הזמנים והשיטה למתן השירותים הינם בהתאם לקבוע בהסכם ובמפרט הטכני שמצורף
לו ,בנספח ב' למכרז (להלן" :ההסכם").

.3.3

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא בתוקף החל מיום חתימת ההסכם למשך שנתיים,
כאשר לחברה נתונה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות ,עד שנתיים
בכל פעם ,על ידי מתן הודעה בכתב על כך למציע הזוכה .על הארכת תקופת ההסכם כאמור,
יחולו כל הוראות ההסכם בכפוף לשינויים המחויבים .מיד עם מסירת הודעת החברה על
רצונה להאריך את תקופת ההתקשרות ,יפעל המציע הזוכה לביצוע השירותים בהתאם
להוראות הסכם זה.

.3.4

במקרה של הארכת ההתקשרות תעודכן התמורה בהתאם למנגנון ההצמדה שבהסכם.

 .4מפגש מציעים
החברה תערוך מפגש מציעים במרכז התחזוקה של החברה .ההשתתפות במפגש המציעים הינה תנאי
להגשת הצעה למכרז .המועד לעריכת מפגש המציעים הוא כמפורט בסעיף (9.1ב) להלן.
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על כל המעוניין להשתתף במפגש המציעים על המציע לתאם את הגעתו עד ליום  28.1.2018בשעה 14:00
בדואר אלקטרוני daniel@ingl.co.il :ובכלל זה למסור עד למועד האמור פרטים אישיים של
המשתתפים בסיור הכוללים :שם ומספר ת.ז .על גבי נספח א' למכרז.
מציעים אשר מסרו לחברה הודעה כאמור לעיל על כוונתם להשתתף במכרז ובמפגש המציעים יקבלו
מהחברה הודעה בדבר המקום והמועד המדויק של מפגש המציעים ומועדו לפחות  24שעות לפני מועד
המפגש המתוכנן .למען הסר ספק ,קביעת המועד למפגש המציעים ומיקומו הינם בשיקול דעתה הבלעדי
של החברה ,לרבות ההחלטה לקבוע מועד נוסף למפגש מציעים כאמור.
כל הוראות מכרז זה ,לרבות חובת הסודיות לפי ההסכם המצ"ב ,יחולו על המשתתפים במפגש המציעים
וההצעות שתוגשנה בעקבותיו.
 .5עבודות בסמיכות למתקני גז ובדיקות מוקדמות
.5.1

מתן 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 המציעים ,הרגישות הבטיחותית והסיכונים
המיוחדים הנובעים מעבודה בסמיכות למערכת הולכה לגז טבעי וכי ביצוע השירותים על ידו
כולל ההגבלות על שימוש בציוד וכלי עבודה על פי הנחיות החברה וכן דורש נקיטת אמצעי
זהירות במידה גבוהה במיוחד ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה
ו/או על פי כל דין.

.5.2

עם הגשת הצעתו מצהיר המציע ,כי לפני הגשת הצעתו ,קיבל לידיו את כל המידע הנדרש
למתן השירותים וההגבלות שחלות עליהם; וכי בדק היטב ו/או ויתר על בדיקת סוגי תחנות
ומתקני הגז לרבות צינור הגז על הנלווים להם ומאפייניהם בקשר עמם יידרש לבצע את
השירותים מעת לעת ,כמויות וטיב השירותים ,החומרים והציוד הדרושים לביצוע השירותים,
את דרכי הגישה למקום ביצוע השירותים וכן כל מידע רלוונטי אחר (לרבות כל מידע ונתון
הנדסי ,כלכלי ומשפטי) לביצוע ההסכם; כי הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים
המיוחדים הנובעים מעבודות בסמוך למערכת הולכה המזרימה גז 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 לרבות המועדים שבו.

.5.3

בהגשת הצעתו מצהיר המציע ,כי טרם הגשת הצעתו עיין בקוד האתי של החברה (המופיע
באתר האינטרנט של החברה בכתובת המפורטת בסעיף  8.2להלן) והוא מאשר שיפעל בהתאם
להוראותיו.

.5.4

במידה ומצא המציע טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר
לאמור לעיל עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש ,לפני המועד
האחרון שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד האחרון הגשת ההצעות ,כמפורט
בסעיף  9.1להלן ,על מנת לקבל את הנחיות החברה שיינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי ואשר
יחייבו את המציעים כחלק בלתי נפרד ממסכי המכרז.

.5.5

בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו
מהתחייבות המציע לבצע את כל השירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של
החברה.

.5.6

המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת
בקשר להגשת הצעתו לרבות כל נתון הנדסי ,כלכלי ומשפטי וכל מידע ו/או מצג הנמסר ,אם
נמסר בכל דרך שהיא ,מטעם החברה .המציע מצהיר עם הגשת הצעתו ,כי הוא מוותר מראש
על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין
כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות של הצעתו.
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 .6סופיות התמורה
.6.1

המציע יגיש את הצעת המחיר מטעמו על גבי נספח ז' למכרז בהתאם להנחיות שלהלן.

.6.2

מובהר ,כי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות מתייחסים לביצוע השירותים בכל ימות
השנה ובכל תנאי מזג אויר.

.6.3

מובהר ,כי למעט מע"מ אשר יתווסף לתמורה במועד התשלום ,כל מחירי היחידה הנקובים
בהצעת המחיר שבכתב הכמויות ,כפי שיאושרו ע"י החברה (אם וכלל שיבחר המציע לביצוע
השירותים) ,ממצים ,סופיים וגלובאליים הכוללים בתוכם מראש את כלל מרכיבי השירותים,
עלויות וההוצאות ישירות ועקיפות ,לרבות ומבלי למעט :רכישת החומרים ,האמצעים וחומרי
העזר ,אחסנתם ,הובלתם ,ופריקתם באתר ,הוצאות העבודה והשימוש בציוד והכלים ,כל
הוצאות ניהול ,מינהל ומשרדיות ,משפטיות וכלליות ,תאום ביצוע ,קבלת רישיונות ,כוח
עבודה מקצועי ובלתי מקצועי ,עבודות מוקדמות ,תשלומי תגמולים ,ביטוחים ,שכר עבודה,
משכורות ואש"ל ,תשלומים סוציאליים ,נסיעות ,רכבים ולינה ,עלויות תקורה ורווח קבלני,
אגרות פיצויים וכל מס ,היטל ו/או אגרה אחרים החלים על ביצוע השירותים ו/או נדרשים
לקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם .למעט התמורה שלעיל אין זוכה כאמור
לעיל זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו ,עבודתו
ושירותיו ,במישרין או בעקיפין.

.6.4

סופיות התמורה תחול גם לגבי שירותים נוספים אם וכל שידרשו על ידי החברה ,שיתומחרו
בכפוף לקבוע בסעיף  14להסכם.

 .7תנאי סף להגשת הצעות
רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים ,במועד הגשת הצעתם ,בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
.7.1

המציע הוא עוסק מורשה בישראל ,ובעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו– .1976

.7.2

המציע מעסיק בהעסקה ישירה או באמצעות קבלן משנה לפחות  2מדבירים בעלי ההיתרים
הנדרשים בסעיף  30לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ,התשל"ה :1975-היתר קטילת
חרקים ,היתר קטילת מכרסמים.

.7.3

המציע בעל היתר רעלים בתוקף לעיסוק בהדברה – יישום ואחסנת חומרי הדברה של המציע
מאת המשרד להגנת הסביבה (לא יתקבל "פטור" מקבלת היתר הרעלים).

.7.4

המציע ביצע בעבור חברות תשתית ,מפעלי תעשייה ,רשויות מקומיות ו/או חצרות של מוסדות
ציבור שירותי הדברה לחרקים ו/או למכרסמים ו/או לצמחיה ,בשטח מצטבר שלא פחת מ15 -
דונם לשנה ,בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו.2016 -

.7.5

למציע מחזור כספי בהיקף של לפחות ( ₪ 500,000לא כולל מע"מ) לשנה ,בכל אחת מהשנים
 2015 ,2014ו.2016 -

 .8עיון וקבלת מסמכי המכרז
.8.1

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה בכתובת שבסעיף  16.9להלן ובמועדים
שבסעיף 9.1א' להלן ,בתיאום מראש.

.8.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה,
שכתובתו .www.ingl.co.il

.8.3

מקבל המסמכים ימסור את פרטיו האישיים וזהות הגורם אותו הוא מייצג.

.8.4

מציע המעוניין להשתתף במכרז נדרש להגיע למשרדי החברה לקבלת חוברת המכרז ובמידה
ויחליט להגיש הצעה ,תוגש גם חוברת המכרז כעותק מקור.
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 .9לוח זמנים למכרז
.9.1
(א)
(ב)

לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
מועדים לקבלת מסמכי המכרז

החל מיום  ,21.1.2018בימים א'  -ה' בין
השעות .16:00 – 09:00
 29.1.2018במרכז התחזוקה של החברה בשעה
( 10.00משוער) .מקום המפגש – רחוב האדום
 ,14אזור תעשייה כנות.

מועד מפגש המציעים

( (ג)

מועד אחרון לבקשה להבהרות

לא יאוחר מיום  6.2.2018בשעה .14.00

( (ד)

מועדים להגשת הצעות

החל מיום  19.2.2018בין השעות – 09:00
 16:00ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת
הצעות ביום  20.2.2018בשעה .16.00

.9.2

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,עובר לכל מועד ,לדחות כל מועד מן המועדים
האמורים לעיל ו/או לבצע סיור ו/או מפגש מציעים בנוסף והודעה על-כך תימסר למציעים על-
פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי המכרז.

 .10ערבות
.10.1

להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיום תנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ובכלל זה לפעול
בכל עניין בקשר עמו בתום לב ובדרך מקובלת ,ולהבטחת הצעתו ,ימסור המציע ערבות
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,שהוצאה לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת
ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי
ביטוח ,התשמ"א –  ,1981על סך  ,₪ 5,000שתהיה בתוקף עד ליום ( 20.4.2018להלן" :ערבות
המכרז") .ערבות המכרז תהיה בנוסח הקבוע בנספח ו' למכרז זה.

.10.2

מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי כל דין או על פי מכרז זה ,החברה תהיה רשאית
להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה ,כולו או מקצתו ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,בכל מקרה בו המציע לא קיים תנאי כלשהו מתנאי מכרז זה
בדייקנות ובשלמות ו/או אם יפעל בקשר עם מכרז זה שלא בתום לב ו/או שלא בדרך מקובלת,
ובכלל זה אם חזר בו המציע מהצעתו בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה
שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין בחירת החברה להתקשר עמו על פי תנאי
מכרז זה ,וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ומבלי לגרוע מכל זכות של החברה לקבלת פיצוי
נוסף.

.10.3

ערבות המכרז תוחזר למציעים עימם החברה תבחר להתקשר בהתאם להוראות מכרז זה ,עם
מתן ערבות ביצוע ,כאמור בהסכם .ערבות המכרז של יתר המציעים תוחזר להם לאחר
ההתקשרות עם המציעים הזוכים.

.10.4

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

 .11הבהרות ותיקונים למכרז
.11.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה אך ורק מגורמים שמסרו את
פרטיהם כאמור בסעיף  8.1לעיל ,באמצעות דואר אלקטרוני daniel@ingl.co.il :או בפקס
 03-5611321עד למועד הנקוב בסעיף (9.1ג) לעיל.

.11.2

הפניה תהא בכתב בשפה העברית .על הפנייה יש לציין "עבור עזרא דניאל  -מכרז למתן
שירותי הדברה" .על המציע לוודא קבלת הדוא"ל  /פקס מיד עם שליחתו בטלפון מס'03- :
.6270453
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.11.3

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של
החברה .בכל מקרה בו תחליט החברה להוציא תשובות לשאלות או לבקשות ההבהרה או
תיקון כלשהו למסמכי המכרז ,בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה ,יפורסם
המסמך הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של החברה ,וישלח לכל הגורמים
שמסרו את פרטיהם כאמור בסעיף  8.1לעיל ,והם יידרשו לאשר את קבלתו וכן לצרף את
המסמך האמור להצעתם ,כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק מהצעתם .בכל מקרה ,תשובות
ותיקונים אלה לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם ובין אם לאו.
על המציעים החובה להתעדכן באתר האינטרנט של החברה לצורך קבלת כל הודעה ,הבהרות,
תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרז.

 .12איסור הגשת הצעות משותפות ,תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים
.12.1

המציע אינו רשאי להגיש הצעות משותפות של מספר קבלנים ו/או יחד עם מציעים אחרים.

.12.2

מציע לא יגיש הצעה למכרז אם הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו
לחברה במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור .מציע אשר שוקל את השתתפותו
במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה
בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים .החברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אך
אינה מחויבת בכך.

.12.3

החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של מציע במכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד,
לרבות לאחר התקשרות בהסכם ,במידה ותהא סבורה כי קיים חשש לניגוד עניינים ,בין שהיה
קיים במהלך המכרז ובין שנוצר לאחריו ,והמציע מוותר על כל טענה כלפי החברה בקשר עם
האמור.

.12.4

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:
12.4.1

הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור
למכרז זה ,בין היתר ,בעניין מחירי השירותים המוצעים ,תנאי ההסכם
ואסטרטגיות להצעות המחיר.

12.4.2

מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין
מציעים ,בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

יודגש ,כי החברה תראה בחומרה כל תיאום הצעות ותנקוט בכל האמצעים המשפטיים ,ובכלל זה
הגשת תלונות לרשויות המוסמכות ,כנגד גורמים שינהגו כאמור.
 .13הוראות ותנאים מחייבים
לצורך השתתפותו במכרז והגשת הצעה ,המציע יביא בחשבון את מכלול דברי החקיקה ,הכללים
והתנאים המחייבים ,הנוגעים לנושא מכרז זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל חוקי
העבודה הרלבנטיים ,הוראות ההסכמים קיבוציים כלליים וכן כל הסכם קיבוצי התקף בענף המתאים
הרלבנטי למתן השירותים ,וכפי שיוארכו או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו לפיהם .עם
הגשת הצעתו מתחייב המציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל הטבות סוציאליות ותשלומים
נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.
 .14הוצאות השתתפות במכרז
עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע ,כי ידוע לו והוא מסכים ,כי כל ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות במכרז ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה וכל ההליכים לפיו ,הגשת ההצעה
ועדכונה ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות ,יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע ,ללא
קשר לתוצאות המכרז כאמור ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר
מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
במקרה של ביטול המכרז ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא ,לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או
במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם מכל
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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.

פרק ב' :הגשת הצעות במכרז ובחירה ע"י החברה
 .15תוקף ההצעה
.15.1

ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף עד ליום ( 31.7.2018כולל) (וכפי ובמידה שהוארך על ידי
החברה) .החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים אשר תודיע
עליהם החברה ,לשיקול דעתה הבלעדי .הודיעה החברה על הארכת תוקף ההצעה כאמור -
יוארך גם תוקפה של ערבות המכרז בהתאם.

.15.2

מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או במקום שהדבר
הותר במפורש על פי תנאי המכרז.

.15.3

מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה בסעיף
(9.1ד) לעיל ,ביום האחרון להגשת הצעות (וכפי ובמידה שהוארך על ידי החברה); לאחר ביטול
כאמור ,לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול.

 .16אופן ומועד הגשת ההצעה
.16.1

הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לנדרש להלן וכן מידע נוסף ,הכל
בהתאם להנחיות המפורטות להלן .החומר שבמעטפה יתייחס גם לעמידה בתנאי הסף ולכל
תנאי אחר שעל המציע להוכיח לחברה.

.16.2

מציע יגיש את הצעתו בשתי ( )2מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה (א) ו( -ב) ותישאנה את שם
המכרז להלן" :מכרז למתן שירותי הדברה במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי".

.16.3

מעטפה (א) תתייחס לעמידה בתנאי הסף ותכלול את כל המסמכים שבסעיף  17.1 17.1להלן.

.16.4

מעטפה (ב) תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת הצעת מחיר וכתב
הכמויות שבנספח ז' למכרז כשהם חתומים על ידי המציע בהתאם להנחיות בסעיפים  17.2ו-
 18להלן (אין לצרף את הצעת המחיר במעטפה אחרת).

.16.5

הצעה תוגש ב 3 -עותקים (מקור בצירוף  2העתקים).

.16.6

הצעת המחיר במעטפה ב' תוגש ב 2 -עותקים (מקור ועותק נוסף אחד).

.16.7

מסמכים מקוריים ייכללו בהצעת המקור ,אשר ירשם עליה "מקור".

.16.8

מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי המכרז ומסמכיו ולתנאי
התנאים הכלליים לרכש .נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל
דרך בקשר לתנאי המכרז ומסמכיו ,לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד
לנהוג בהסתייגות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז והדין.

.16.9

מקום הגשת ההצעה  -על המציעים להגיש את הצעותיהם ,הכוללות את כל המסמכים
הנדרשים בסעיף  17להלן במועדים הנקובים בסעיף (9.1ד) לעיל ולא יאוחר מהמועד האחרון
המצוין בו ,ל"תיבת המכרזים" בחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,קרית עתידים ,מגדל
עתידים  ,8ת"א ,קומה  , 32לידי אשת הקשר של החברה לעניין זה בלבד – גב' מינה ארד,
בטלפון  03-6270453לצורך הכנסתה ל"תיבת המכרזים".
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 .17המסמכים שיש לצרף להצעה:
.17.1

המציע יכלול במעטפה (א) את כל המסמכים הבאים:
17.1.1

הוראות כלליות להגשת הצעה במכרז (מסמך זה) ,חתום בר"ת בכל דף ובחותמת
המציע.

17.1.2

תקליטור ( )CDשנמסר על ידי החברה כשהוא חתום על ידי המציע.

17.1.3

אישור רשמי ,כי המציע מעסיק בהעסקה ישירה או באמצעות קבלן משנה לפחות 2
מדבירים בעלי ההיתרים הנדרשים בסעיף  30לתקנות רישוי עסקים (הדברת
מזיקים) ,התשל"ה 1975-שלהלן :היתר קטילת חרקים ,היתר קטילת מכרסמים.
לפי סעיף  7.2לעיל ,בצירוף העתקי תעודות והיתרים כנדרש.

17.1.4

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו:1976-
א .תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976בנוסח המצורף
כנספח ג' חתום כדין ומאושר על ידי עורך דין.
ב .אישורים תקפים מפקיד שומה או מרואה חשבון כנדרש על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
ג .אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.

17.1.5

העתק של תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה של המציע ,בהתאם להוראות
סעיף  7.1לעיל ,מאושר כנאמן למקור ע"י עו"ד.

17.1.6

אישור עורך דין לגבי שמות מורשי החתימה של המציע וסמכותם לחייב אותו
בחתימתם על פי הנוסח המצורף כנספח ד' למסמך א' למכרז.

17.1.7

טופס הצהרה על עמידה בתנאי סף ושאלון ביחס לניסיון מציע ,כשהם חתומים ע"י
המציע בנוסח המצורף כנספח ה' ובהתאם להנחיות בהם.

17.1.8

ערבות בנקאית (מקור) כנדרש בסעיף  1010לעיל על פי הנוסח המצורף כנספח ו'
למכרז.

17.1.9

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ,על המציע להמציא את האישור והתצהיר
הנדרשים בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-על פי הנוסח
המצורף כנספח ח' למכרז.

 17.1.10אישור רו"ח על פי הנוסח המצורף כנספח ט' למסמך א' למכרז ,המציג מחזור
הכנסות בהיקף של לפחות ( ₪ 500,000לא כולל מע"מ) לכל אחת מהשנים ,2014
 2015ו.2016-
 17.1.11ההסכם (נספח ב') ונספחיו כולל מפרט טכני לקבלן הדברה חתומים על ידי המציע
בר"ת בכל דף ,למעט בעמ'  19להסכם אשר ייחתם בחתימה מלאה וחותמת המציע.
 17.1.12כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך המכרז ,לרבות סיכום סיור המציעים ,חתומים
בר"ת וחותמת המציע.
 17.1.13פרטי התקשרות עם נציג המציע ,לרבות טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,כתובת וכתובת
דואר אלקטרוני ,בנוסח המצ"ב כנספח א'.
 17.1.14כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.
.17.2

מעטפה (ב) תכלול את הצעת מחיר מטעם המציע על גבי טופס הגשת הצעת מחיר וכתב
הכמויות בנספח ז' למכרז זה.
9

 .18הגשת ההצעה הכספית
.18.1

הצעת המחיר תוגש בעבור כל אזור בנפרד .המציע רשאי להגיש הצעה עבור אזור אחד או
יותר.

.18.2

עבור כל אזור לגביו מגיש המציע הצעה ,יגיש המציע במעטפה נפרדת את טופס הצעת המחיר
וכתב הכמויות (במתכונת המצורפת כנספח ז' למכרז) ,בשקלים חדשים וללא מע"מ .ההצעה
הכספית תתייחס לעלות ליחידה וכן לעלות כללית כמפורט בטופס הצעת המחיר הרלוונטי
לכל אחד מהאזורים ,בהתאם לתיאור התמציתי של השירותים שבכתב הכמויות וכן לפי
תיאורם במפרט המצ"ב כנספח להסכם.

.18.3

המציע יכלול את כלל המעטפות של ההצעה הכספית (ככל שישנן) במעטפה מספר .2

.18.4

סעיף ו/או פריט המופיע בכתב הכמויות ו/או במפרט ו/או בהסכם המצורפים למכרז אשר לא
נקבע לו במפורש מחיר בכתב הכמויות ,רואים אותו ככלול במסגרת שאר העבודות שבכתב
הכמויות ומחיריו מבלי שתשולם בגינו כל תמורה נוספת על ידי החברה.

.18.5

הכמויות שבכתב הכמויות הן משוערות על בסיס אומדן בלבד והן ניתנות להגדלה ו/או
להקטנה ,לפי תנאי ההסכם ,כאשר יתכן כי סעיפים מתוך כתב הכמויות לא יבוצעו כלל.

.18.6

ניתנה הנחה או הפחתה במחיר המתייחסת במפורש לפריט או סעיף בכתב הכמויות יחול
השינוי במחיר כאמור כלפי פריט או סעיף זה שבכתב הכמויות .ניתנה הנחה או הפחתה
במחיר מבלי לנקוב בפריט או בסעיף בכתב הכמויות לגביו חל השינוי במחיר כאמור ,תתחלק
ההנחה או ההפחתה במחיר ביחס ישר כלפי כל מחירי הפריטים והסעיפים שבכתב הכמויות
ומחיריהם יעודכנו בהתאם.

.18.7

היקפי הכמויות הנקובים בכתב הכמויות אינם מטילים על החברה מחויבות כספית כלשהי
כלפי הזוכה והחברה שומרת על זכותה להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה מבלי לשנות
את התעריף המוצע על-ידי הזוכה ושאושר על-ידי החברה ,אלא בהתאם להוראות ההסכם.
החברה תשלם על-פי היקף ביצוע עבודות בפועל (גם במידה וניתנה כמות משוערת על פי
אומדנה) כפי שיאושרו על ידי הממונה מטעם החברה בהתאם להוראות ההסכם.

.18.8

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.

.18.9

בידי החברה הזכות להרחיב את מסגרת השירותים שיינתנו על ידי המציע/ים הזוכה/ים
בתנאים ובתמורה כאמור בהסכם.

 .18.10טעויות חשבונאיות יתוקנו על ידי החברה לפי חישוב או סיכום כלהלן:
18.9.1

כאשר אי התאמה בין הסכום בספרות לבין במלל ,הסכום במלל יגבר.

18.9.2

כאשר אי ההתאמה בין מחיר היחידה לבין הסכום הכולל הנובע ממכפלת מחיר
היחידה בכמות ,מחיר הנקוב ליחידה יגבר ,אלא אם לדעת החברה קיימת טעות
ברורה וגסה במיקום הנקודה העשרונית במחיר היחידה ובמקרה זה הסך הכולל של
המחיר שננקב בגין הכמות יגבר על מחיר היחידה אשר יתוקן בהתאם.

18.9.3

יחידות המדידה לתשלום לפי ההסכם ונספחיו הן כלהלן:
 18.9.3.1קומפלט (קמפ')  /כולל הכל ( – )Lump Sum/all inclusiveמחיר קבוע
הנקוב לעבודה המתאימה ,הכוללת הכל מכל בחינה וללא מדידת כמויות
ביצוע בפועל ,ובכלל זה בגין עבודה ,חומרים ,עבודות זמניות ומשניות
(נלוות) וכיו"ב בהתאם למפרט וההסכם על מנת להבטיח את שלמות
הסעיף בכתב הכמויות.
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 18.9.3.2יחידה – לפי ספירת כמות ביצוע בפועל בהתאם לתנאי ההסכם על נספחיו
וכוללת את כל מרכיבי העבודות ,כאמור במפרט ובהסכם.
 .19מדד 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 רק במקרה שבו תודיע
החברה למציע על מימוש זכותה להאריך את ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף  3.3לעיל.
 .20דרישה 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.
 .21אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן
.21.1

ביחס לכל אחד מהאזורים החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,שלא
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא או לקבל הצעה שאינה הזולה ביותר או
לצאת למכרז חוזר או לוותר על ביצוע השירותים ,כולם או מקצתם ,או להתקשר עם מציע
לביצוע חלק מהשירותים בלבד ,ובכלל זה לבקש הצעות משופרות או לתקן הצעות או לפנות
למציעים ו/או לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב ו/או בעל פה וכן היא רשאית אך אינה
חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לאפשר למציעים ו/או לחלקם להוסיף להצעתם
מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם ,לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש להיפגש עם המציע
לצורך הצגת הצעתו .למציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר
להליך זה.

.21.2

בנוסף ,החברה תהיה רשאית ,עד לשלב פתיחת המעטפות שיתקבלו ,לקבוע אמות מידה
לבחירת הזוכים .אמות מידה אלה יכול ויכללו ,בין היתר ,ומעבר להתייחסות להצעת המחיר,
גם ניקוד עבור איכות ההצעה והמציע .לחברה שיקול הדעת המוחלט לקבוע את החלוקה
והמשקל בין אמות המידה השונות ובלבד שאלה תיקבענה עד למועד הגשת ההצעות.

.21.3

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי בכל שלב של המכרז בבחינת הצעת המציע ,לרבות בעת קבלת
ההחלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של המציע לפי תנאי המכרז והדין ,רשאית
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא בחשבון אינפורמציה המתייחסת למציע
ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע או בין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת,
העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,על השתתפות המציע במכרז או
יכולתו לבצע את השירותים בכל דרך ,לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן ,לשם כך
ימסור מציע ,כל מידע הנדרש לחברה לדרישתה בכל עת :הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום
בפתיחת הליך משפטי; שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת
ההצעה; ני סיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות ו/או התקשרויות קודמות עם
המציע; כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.
לשם האמור לעיל ימסור מציע ,כל מידע הנדרש לחברה ,לדרישתה בכל עת.

 .22פסילת הצעה  /מציע
.22.1

הצעה ו/או מציע שאינם מקיימים את תנאי הסף ,ו/או הצעה שהחברה מצאה לגביה כי היא
חסרה ,מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של מסמכי המכרז,
תיפסל.

.22.2

החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה ,כי המציע פעל שלא בתום לב בהקשר למכרז ,לרבות
בשל תאום הצעות וניגוד עניינים.
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.22.3

על אף האמור בסעיף  22.1לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את
הפגם או הפסול שבו ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון
בין המציעים.

.22.4

בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית החברה להתיר תיקון והשלמת של פרטים ומידע בהצעות,
וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.
ל עניין זה מובהר כי החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה
שהדבר מוצדק בנסיבות העניין:
22.4.1

להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף ,בשים לב
לתכליתה והיחס בינה לבין השירותים ואופי ההתקשרות נשוא המכרז 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.

22.4.2

לאפשר 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 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.

22.4.3

להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או
השלמות כלשהם בהצעה ,וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים,
אין בו כדי לחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.

22.4.4

החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה
דבר שהיה מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה.

 .23החלטה על הזוכים במכרז
.23.1

בחינת ההצעות תתבצע בהתאם להליך דלהלן:
23.1.1

שלב א' – החברה תבחן את תכולת מעטפה מספר  1על מנת לקבוע אם המציע עומד
בתנאי הסף וצירף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף  12.1לעיל.

23.1.2

שלב ב' – החברה תבחן את תכולת מעטפה מספר  2של המציעים שהצעתם תעבור
את שלב א' של הבחינה בהצלחה ותדרג את ההצעות בהתאם לסכום ההצעה.

.23.2

בכפוף לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לאחר שהחברה תדרג
את ההצעות כאמור לעיל ,תבחר החברה את המציע שסכום הצעתו היה הנמוך ביותר עבור כל
אחד מהאזורים.

.23.3

חרף האמור בסעיף  23.2לעיל ,במקרה שאותו מציע יציע הצעה שסכומה היה הנמוך ביותר
עבור יותר מאזור אחד ,אזי יחולו ההוראות הבאות:
23.1.3

ככל שמציע אחד יציע את ההצעה שסכומה היה הנמוך ביותר בעבור שני אזורים,
יוכרז המציע יוכרז כזוכה בשני האזורים.

23.1.4

ככל שמציע אחד יציע את ההצעה שסכומה היה הנמוך ביותר ביחס לשלושת
האזורים ,יוכרז המציע כזוכה בשני האזורים בהם הפער (בשקלים חדשים) בין
סכום הצעתו לבין סכום ההצעה שדורגה לאחריו היה הגדול ביותר.

23.1.5

באזור השלישי יזכה המציע שהצעתו דורגה במקום השני ביחס לאותו אזור.
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 .24ביטוח  /ערבות
במועדים הקבועים בהסכם ובכל מקרה בטרם תחילת השירותים על ידי 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 וכן ערבות הביצוע .מובהר,
כי החברה רשאית לשקול לפי שיקול דעתה הבלעדי הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים והערבות אך אין
בכך כדי להשתמע כויתור על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.

פרק ג' :שונות
 .25הודעה על זכיה ומסירת הודעות
.25.1

החליטה החברה על הזוכים ,תודיע להם על כך בדוא"ל או בפקס .מועד החתימה על ההסכם
יהיה תוך  7ימים מיום ההודעה על הזכייה ,אלא אם תודיע החברה אחרת .מובהר ,כי עד
למועד דלעיל יהיו הזוכים חייבים לבצע כל מעשה ולהשלים כל פרט אשר על פי מסמכי מכרז
זה הם מחויבים לבצע ולהשלים לפני חתימת הסכם הקבלן .הזוכים יופיעו במקום ובמועד
שייקבעו על ידי החברה בהודעתה ,ישתתפו במעמד החתימה וימציאו לחברה ,לא יאוחר
ממועד זה ,אישור על השלמת כל הפעולות דלעיל .כן יידרשו הזוכים להמציא לחברה במעמד
החתימה ערבות ביצוע וטיב בגובה  10%מסכום ההתקשרות השנתית.

.25.2

במידה והזוכה/ים לא יעמוד/ו בהתחייבויותיו/הם כאמור בסעיף  25.1לעיל ,לרבות לאחר
חתימת ההסכם ,תהיה החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על המציע הבא
במדרג ההצעות כזוכה במכרז לגבי אותו אזור.

 .26הוראות נוספות
.26.1

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי הזכייה במכרז זה אינה מבטיחה לזוכה ,כי החברה תזמין
ממנו שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו .כמו כן ,לא תשמע כל טענה מטעם הזוכה/ים בדבר
אי ביצוע שירותים מסוימות על ידו/ם בהיקף כלשהו.

.26.2

מודגש בזאת ,כי אין לזוכה/ים במכרז כל בלעדיות בביצוע השירותים .החברה רשאית
בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי להחליט לבצע את השירותים נשוא מכרז זה הן
בעצמה והן באמצעות כל גורם אחר ,בכל סוג התקשרות כפי שתימצא לנכון ,מבלי שהדבר
יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי הרכיבים ומבלי שיהיה בכך כדי להקים
לזוכה/ים זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא.

 .27ביטול זכיה
.27.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל זכייתו של מציע שהוכרז
כזוכה בשל כל אחד מאלה:
(א) שלא מילא אחר תנאי מתנאי המכרז על מסמכיו לרבות לאחר חתימת ההסכם או מסירת
ההזמנה לביצוע השירותים ,או (ב) שלדעת החברה קיים ספק סביר ביכולת המציע לעמוד
בקצב ובהיקף השירותים 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) על סמך תפקודו של המציע לגבי כל הדרישות
בקשר לביצוע השירותים כמפורט במכרז זה ,או (ה) 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 המכרז ו/או הדין,
למסור את ההתקשרות  /הזמנה למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות
שנותרו ביחס לאותו אזור.

.27.2

בכל מקרה של ביטול זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה בשל אי עמידה בהתחייבויותיו ,כולן או
חלקן ,לפי המכרז ו/או ההסכם ,לרבות בקשר ללוחות זמנים ,או גריעה מתכולת השירותים
בשל חשש לניגוד עניינים ,החברה תהיה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
ובהתחשב בין היתר בהיקף השירותים הצפויים ,לוחות זמנים ועוד ,לפנות למציעים האחרים
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אשר עברו את תנאי הסף במסגרת המכרז ,בהתאם לסדר הצעות המחיר שהוגשו על ידם
במכרז .כלומר ,תחילה תפנה החברה למציע שהציע את הצעת המחיר הזולה ביותר אחרי
הצעת המחיר של המציע שהוכרז כזוכה בעבור אותו אזור ("כשיר שני") ובמידה ומסיבה
כלשהי לא תתאפשר ההתקשרות עם הכשיר השני תפנה החברה למציע הבא אחריו ("כשיר
שלישי") ,והמציע מוותר מראש על כל טענה ועילת תביעה כלשהי כלפי החברה כתוצאה מכל
החלטה של החברה כאמור לעיל.
.27.3

מובא בזאת לידיעת המציעים ,כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע השירותים
כלל ו/או לבצעם באמצעות חברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לצאת במכרז
ו/או לק יים 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.

 .28עיון 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 המכרז,
למעט בא ותם מסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול ,לדעת החברה ,לחשוף סוד מסחרי
או סוד מקצועי.
 .29עמידת מציע בנהלי ביטחון ובטיחות
במקרה של ביצוע שירותים 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/ים 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.
 .30כללי
.30.1

כל הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא
חלק בלתי נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.

.30.2

למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע
התקשרות כלשהי בקשר לנשוא המכרז ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה
למציע כלשהו במכרז זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג על ידי החברה ו/או מי מטעמה שהמציע
ו/או הצעתו עומדים בתנאי המכרז ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או
קבלת ההצעה.

.30.3

כל האמור במכרז 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 למכרז זה.
מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא
המכרז ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.

.30.4

כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז 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.
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.30.5

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 ולצורך הרכבת רשימת ספקים פוטנציאליים ולהעביר את המידע ליועציה
ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין .במידה ומידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם
בגדר סוד מ סחרי או מקצועי של המציע ,יצוין הדבר במפורש בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי
והחברה תנהג בו בהתאם לדין.

 .31פרשנות ,סמכות שיפוט ותחולה
.31.1

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של
המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

.31.2

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.

.31.3

בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות
השיפוט הבלעדית .דיני מדינת ישראל יחולו על מכרז זה.

.31.4

מלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם
בחוק הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בכבוד רב,
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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אישור המציע [סעיף  17.1.1לעיל]
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 המכרז בעניין המכרז לבחירת קבלן למתן שירותי הדברה
במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי על נספחיו ותנאיו (ובכלל זה הסכם ההתקשרות) ,ברורים לנו כל הנתונים
הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות במכרז 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 המכרז 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 המכרז.
שם מלא

חתימה

תפקיד

16

חותמת

תאריך

נספח א'  -אישור על השתתפות במכרז ומפגש קבלנים
(סעיף  4למכרז)

(מעטפה א')

לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ (להלן" :המציע")
לעניין המכרז לבחירת קבלן למתן שירותי הדברה במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי (להלן" :המכרז") ,מאשר
בזאת כלהלן (נא סמן  Xבריבוע הרלבנטי להלן):
ידוע למציע ,כי החברה תערוך מפגש מציעים באתר לדוגמא שבו הוקמה תחנה וצינור גז על מערכותיהם הדומות
לעבודות הצפויות כמפורט במכרז וכי ההשתתפות במפגש הינה חובה על מנת להגיש הצעה למכרז ,וכי החברה
תמסור לנו הודעה  48שעות לפני מפגש המציעים המתוכנן ובו המועד המדויק והמקום שיערך המפגש.
בכוונת המציע להשתתף במכרז ,במפגש המציעים ולהגיש הצעה.
אין בכוונת המציע להשתתף במכרז ,במפגש המציעים ולהגיש הצעה.
יצירת קשר עם המציע
איש קשר ראשון:
טלפון ___________________ :מכשיר נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
איש קשר חלופי:
טלפון ___________________ :מכשיר נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
פרטי המציע
שם המציע_______________________________ :
שם נציג המציע____________________________ :
תפקיד נציג המציע__________________________ :
טלפון ___________________ :פקס___________ :
כתובת_______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך__________________:

•

את הטופס הנ"ל יש לשלוח לאיש הקשר בכתובת הדוא"ל daniel@ingl.co.il
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נספח ב'  -הסכם ונספחיו
(מעטפה א')
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נספח ג'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(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:
אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם מלא של המציע –
התאגיד/עוסק מורשה] (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 שרותי הדברה במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי (מספר )373069:שנערכת על ידי
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
 .1יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□

המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

□

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעות
במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02
"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ולעניין עסקאות
לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב – ,2011
גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

*
**
***

 .2יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□

חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – 1998
(להלן" :חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.

□

חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

 .3למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  3לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
□

חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.

□

חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה ,והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

 .4במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לפי
הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה (– )2
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את חלופה ב' לעיל -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם העירייה (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).
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הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך

אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה
באמצעות ת.ז .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 כתב ההתחייבות ,על הצעת המחיר ,על ההסכם ,ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף להצעה של
המציע במסגרת המכרז 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 התחייבות בה התחייב המציע.
____________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח
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נספח ה'  -טופס הצהרה על עמידה בתנאי סף וניסיון מציע
(מעטפה א')
לצורך השתתפות המציע במכרז לבחירת קבלן למתן שירותי הדברה במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי ,הרינו הח"מ
מאשרים בשם __________________________________ [הכנס שם מלא של המציע] (להלן" :המציע") כי עד למועד
הגשת הצעת המציע למכרז זה:
המציע מעסיק בהעסקה ישירה או באמצעות קבלן משנה לפחות  2מדבירים בעלי ההיתרים הנדרשים בסעיף  30לתקנות
רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ,התשל"ה 1975-שלהלן :היתר קטילת חרקים ,היתר קטילת מכרסמים .מצ"ב העתקים
תעודות והיתרים רלוונטיים.
המציע ביצע בעבור חברות תשתית ,מפעלי תעשייה ,רשויות מקומיות ו/או חצרות של מוסדות ציבור עבודות הדברה
לחרקים ו/או למכרסמים ו/או לצמחיה ,בשטח מצטבר שלא פחת מ 15 -דונם לשנה ,בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו-
.2016
סוג העבודות
(בהתאם לסוג הנדרש
בתנאי הסף)

מועד תחילה
וסיום העבודות
(חודש+שנה)

גודל השטח בו
בוצעו העבודות

שם מזמין
העבודות

היקף כספי של
העבודות

פרטי קשר של נציג
המזמין את העבודות
(שם מלא וטלפון)

אישור המציע
חתימת המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה בנספח ה' (טופס הצהרה על עמידה בתנאי סף ונסיון המציע)
שלעיל וישמשו כהוכחה לכאורה לעמידתו בתנאי הסף הרלבנטי.
שם מלא

חתימה

תפקיד
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תאריך

חותמת המציע

נספח ו'  -נוסח ערבות לקיום ההצעה
(מעטפה א')
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קרית עתידים ,ת.ד 58177
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'_______
 .1על פי בקשת ______________ (להלן – המציע) ,באמצעות ערבות זו ("הערבות"),אנו
____________ (הכנס את שם הבנק  /חב' הביטוח) בעלי הכתובת הבאה ___________________
("הערב") מתחייב לשלם לכם כל סכום עד לסכום של ( ₪ 5,000להלן – סכום הערבות) שתדרשו מאת
המציע ,בקשר עם הצעה שניתנה על ידו במכרז מס'  373069לבחירת קבלן למתן שירותי הדברה במתקני
מערכת ההולכה לגז טבעי שפורסם על ידיכם.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  7ימים מקבלת
דרישתכם הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל
אופן שהוא ,ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע .כמו כן ,מוסכם בזאת במפורש ,כי לא
תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש
בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.
 .3אתם זכאים ורשאים לממ ש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום שייקבע על ידכם
מתוך סכום הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא
יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת
במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.
 .4אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  2לעיל.
 .5אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע
מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות
כל ברירה המוענקת למציע עפ"י הדין.
 .6בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המציע כלפיכם
והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
 .7כל דרישה תחת ערבות זו תוגש בכתב לערב שכתובתו מצויינת לעיל ,במהלך שעות העבודה הרגילות
עד לתום תוקף הערבות לפי סעיף  7לעיל .הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה
שתגיע לבנק בדואר או מסירה אישית אך לא בפקסימיליה ,מברק או דואר אלקטרוני.
 .8הערבות תהיה בתוקף עד ליום ( 20.4.2018כולל) ,ועל פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד  7ימים קודם
למועד האמור ,יוארך מאליו תוקפה של הערבות עד ליום .20.7.2018
 .9דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני ביהמ"ש
המוסמך בתל אביב בלבד.
בכבוד רב,
________________
הבנק
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נספח ז'  -טופס הגשת הצעת מחיר וכתב הכמויות
(מעטפה ב')
הצעת מחיר וכתב כמויות
(בגמר המכרז יצורף ע"י החברה כנספח הצעת המחיר להסכם)
1

הריני מגיש את הצעתי למכרז מס'  373069לבחירת קבלן למתן שירותי הדברה במתקני מערכת
ההולכה לגז טבעי (להלן" :המכרז").

2

סה"כ הצעת המחיר בעבור אזור _______ כאמור בכתב הכמויות המצ"ב להלן היא:
__________________ ( ₪לא כולל מע"מ).
[יש לצרף לנספח זה את כתב הכמויות עם הצעות המחיר לכל פריט כנדרש בו וכשהוא חתום ע"י
המציע ובחותמת המציע]
[טופס זה יוגש בנפרד עבור כל אזור]
(במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע לפריט בכתב הכמויות בעמודת סה"כ העלות לאותו פריט
לעומת העלות הכללית תשווה החברה את ההצעה לפי הכפלה של מחיר יחידה בכמות הנקובה בטבלה
שבכתב הכמויות .במקרה שבו נרשמה הצעת המחיר במספרים ובמילים וישנה אי התאמה בין מחיר
הנקוב במ לל לעומת המחיר הנקוב במספרים יגבר המחיר הזול מביניהם .במקרה שלא פורט מחיר
כלשהו בכתב הכמויות לעיל תחשב הצעת המחיר לאותו פריט כמחיר המקסימום שנקבע לאותו פריט
בטופס הצעת המחיר).

3

הריני מאשר כי קראתי את כל מסמכי המכרז ונספחיו ,הבנתי אותם ,אין לי כל סייג לגביהם ,הצעתי
שלמה והתמורה שבהצעתי כוללת את כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי המכרז ונספחיו ,לרבות
ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ.

הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ז'  - 1הצעת מחיר וכתב כמויות – מחוז מרכז
יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל האתרים
**

תיאור עבודה – מחוז מרכז

.1

הדברה כנגד מכרסמים

קמפ'

7.3.1

400

.2

הדברה כנגד עכבישים ,זוחלים וקרציות

קמפ'

7.3.2

40

.3

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים כולל:
א .סילוק עשבייה ,פסולת וניקיון מסביב לתחנה – במרחב שעד  7מטר
לכל כיוון מחוץ לגדרות/חומות האתר באמצעים מכניים או חשמליים
(חרמש וכדו' ).כולל פינוי הגזם מהאתר
ב .סילוק עצים/צמחייה גבוהה צמודה לגדר
ניקוש וסילוק עשבייה ופסולת בתוך שטח האתר (ידני בלבד)
ג.
ד .ריסוס כנגד עשבייה  -לאחר סיום סילוק העשבייה כאמור לעיל
ה .ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות
ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה
ו.

3.1

אתר עד  999מ"ר

3.2

אתר מ 1,000 -מ"ר עד  2,500מ"ר

10

3.3

אתר מ 2,501 -מ"ר עד  5,000מ"ר (כולל)

3

3.4

אתר מ 5,001 -מ"ר עד  10,000מ"ר (כולל)

3

.4

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים אך ללא סילוק עשבייה ופסולת
וניקיון ברדיוס של  7מטר מסביב לאתר:
א .ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות ,לפחות פעמיים בשנה
ב .ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה לפחות  4פעמיים בשנה

4.1

אתר עד  999מ"ר

מס'

קמפ'

קמפ'

7.3.3

20

7.3.4
20

25

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

תיאור עבודה – מחוז מרכז

מס'

יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל האתרים *
10

4.2

אתר מ 1,000 -מ"ר עד  2,500מ"ר

4.3

אתר מ 2,501 -מ"ר עד  5,000מ"ר (כולל)

3

4.4

תחנה מ 5,001 -מ"ר עד  10,000מ"ר (כולל)

3

.5

טיפול קני צרעות

קמפ

7.3.5

10

.6

לכידה וסילוק זוחלים באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.6

5

.7

לכידה וסילוק חיות בר באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.7

5

.8

סילוק פגרים מהאתרים ובתוואי

יחידה

7.3.8

5

.9

גינון וטיפול חודשי בצמחייה באתר כנות

יחידה

7.3.9

12

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

סה"כ בש"ח (ללא מע"מ) (סעיפים )1 –9

** כמות משוערת מינימאלית לכלל התחנות לשנה – ראה סעיף  7.2למפרט.
*** קמפ' – קומפלט .מובהר ,כי סעיף זה ישולם פעם אחת בשנה כקומפלט בגין כל תחנה .עם זאת ,במסגרת זו הקבלן אחראי לבצע טיפולים שוטפים למניעת עשבייה במהלך כל השנה עפ"י
קריאה של החברה ,וללא הגבלת כמות מספר הקריאות (כלול במחיר הקומפלט).

________________________ _________________________ _________________________
תאריך
חותמת
חתימת המציע (הקבלן)
26

נספח ז'  - 2הצעת מחיר וכתב כמויות – מחוז צפון
יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל האתרים
**

תיאור עבודה – מחוז צפון

.1

הדברה כנגד מכרסמים

קמפ'

7.3.1

300

.2

הדברה כנגד עכבישים ,זוחלים וקרציות

קמפ'

7.3.2

20

.3

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים כולל:
סילוק עשבייה ,פסולת וניקיון מסביב לתחנה – במרחב שעד  7מטר
ז.
לכל כיוון מחוץ לגדרות/חומות האתר באמצעים מכניים או חשמליים
(חרמש וכדו' ).כולל פינוי הגזם מהאתר
ח .סילוק עצים/צמחייה גבוהה צמודה לגדר
ט .ניקוש וסילוק עשבייה ופסולת בתוך שטח האתר (ידני בלבד)
ריסוס כנגד עשבייה  -לאחר סיום סילוק העשבייה כאמור לעיל
י.
יא .ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות
יב .ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה

3.5

אתר עד  999מ"ר

3.6

אתר מ 1,000 -מ"ר עד  2,500מ"ר

10

3.7

אתר מ 2,501 -מ"ר עד  5,000מ"ר (כולל)

3

3.8

אתר מ 5,001 -מ"ר עד  10,000מ"ר (כולל)

3

.4

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים אך ללא סילוק עשבייה ופסולת
וניקיון ברדיוס של  7מטר מסביב לאתר:
ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות ,לפחות פעמיים בשנה
ג.
ד .ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה לפחות  4פעמיים בשנה

4.5

אתר עד  999מ"ר

מס'

קמפ'

קמפ'

7.3.3

15

7.3.4
15

27

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

תיאור עבודה – מחוז צפון

מס'

יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל האתרים *
10

4.6

אתר מ 1,000 -מ"ר עד  2,500מ"ר

4.7

אתר מ 2,501 -מ"ר עד  5,000מ"ר (כולל)

3

4.8

תחנה מ 5,001 -מ"ר עד  10,000מ"ר (כולל)

3

.5

טיפול קני צרעות

קמפ

7.3.5

5

.6

לכידה וסילוק זוחלים באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.6

5

.7

לכידה וסילוק חיות בר באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.7

5

.8

סילוק פגרים מהאתרים ובתוואי

יחידה

7.3.8

5

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

סה"כ בש"ח (ללא מע"מ) (סעיפים )1 – 8

** כמות משוערת מינימאלית לכלל התחנות לשנה – ראה סעיף  7.2למפרט.
*** קמפ' – קומפלט .מובהר ,כי סעיף זה ישולם פעם אחת בשנה כקומפלט בגין כל תחנה .עם זאת ,במסגרת זו הקבלן אחראי לבצע טיפולים שוטפים למניעת עשבייה במהלך כל השנה עפ"י
קריאה של החברה ,וללא הגבלת כמות מספר הקריאות (כלול במחיר הקומפלט).

________________________ _________________________ _________________________
תאריך
חותמת
חתימת המציע (הקבלן)
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נספח ז'  - 3הצעת מחיר וכתב כמויות – מחוז דרום
יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל האתרים
**

תיאור עבודה – מחוז דרום

.1

הדברה כנגד מכרסמים

קמפ'

7.3.1

300

.2

הדברה כנגד עכבישים ,זוחלים וקרציות

קמפ'

7.3.2

20

.3

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים כולל:
יג .סילוק עשבייה ,פסולת וניקיון מסביב לתחנה – במרחב שעד  7מטר
לכל כיוון מחוץ לגדרות/חומות האתר באמצעים מכניים או חשמליים
(חרמש וכדו' ).כולל פינוי הגזם מהאתר
יד .סילוק עצים/צמחייה גבוהה צמודה לגדר
טו .ניקוש וסילוק עשבייה ופסולת בתוך שטח האתר (ידני בלבד)
טז .ריסוס כנגד עשבייה  -לאחר סיום סילוק העשבייה כאמור לעיל
יז .ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות
יח .ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה

3.9

אתר עד  999מ"ר

3.10

אתר מ 1,000 -מ"ר עד  2,500מ"ר

10

3.11

אתר מ 2,501 -מ"ר עד  5,000מ"ר (כולל)

3

3.12

אתר מ 5,001 -מ"ר עד  10,000מ"ר (כולל)

3

.4

מניעת עשבייה באתרים
טיפול שנתי בעשבייה בכל אחד מהאתרים אך ללא סילוק עשבייה ופסולת
וניקיון ברדיוס של  7מטר מסביב לאתר:
ה .ריסוס מעקר ומונע בתוך התחנות ,לפחות פעמיים בשנה
ריסוס מונע הצצה מסביב לתחנה לפחות  4פעמיים בשנה
ו.

4.9

אתר עד  999מ"ר

מס'

קמפ'

קמפ'

7.3.3

15

7.3.4
15

29

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

תיאור עבודה – מחוז דרום

מס'

יח'

מספר
סעיף
במפרט

כמות משוערת
מינימאלית
לכלל האתרים *
10

4.10

אתר מ 1,000 -מ"ר עד  2,500מ"ר

4.11

אתר מ 2,501 -מ"ר עד  5,000מ"ר (כולל)

3

4.12

תחנה מ 5,001 -מ"ר עד  10,000מ"ר (כולל)

3

.5

טיפול קני צרעות

קמפ

7.3.5

5

.6

לכידה וסילוק זוחלים באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.6

5

.7

לכידה וסילוק חיות בר באתרים ובתוואי

יחידה

7.3.7

5

.8

סילוק פגרים מהאתרים ובתוואי

יחידה

7.3.8

5

עלות ליחידה
בש"ח
(ללא מע"מ)

עלות כללית בש"ח
(ללא מע"מ)

סה"כ בש"ח (ללא מע"מ) (סעיפים )1 – 8

** כמות משוערת מינימאלית לכלל התחנות לשנה – ראה סעיף  7.2למפרט.
*** קמפ' – קומפלט .מובהר ,כי סעיף זה ישולם פעם אחת בשנה כקומפלט בגין כל תחנה .עם זאת ,במסגרת זו הקבלן אחראי לבצע טיפולים שוטפים למניעת עשבייה במהלך כל השנה עפ"י
קריאה של החברה ,וללא הגבלת כמות מספר הקריאות (כלול במחיר הקומפלט).

________________________ _________________________ _________________________
תאריך
חותמת
חתימת המציע (הקבלן)
30

נספח ח'  -אישור בדבר עסק בשליטת אישה [אם רלוונטי]
(מעטפה א')

 .1אני ,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 ט'  -אישור רו"ח בגין מחזור כספי
(מעטפה א')
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

הנדון :הקבלן _______________ בע"מ (ח.פ( )_______________.להלן" :החברה")
 .1.1כרואי חשבון של החברה ובמסגרת הגשת הצעתה למכרז פומבי לבחירת לבחירת קבלן למתן
שירותי הדברה במתקני מערכת ההולכה לגז טבעי (להלן" :המכרז") ,אנו מתכבדים לאשר ,כי
לחברה היה מחזור כספי של לפחות ( ₪ 500,000לא כולל מע"מ) בשנה ,בשלוש השנים .2016 - 2014
 .1.2המחזור הכספי של החברה בשנים כאמור לעיל הוא כדלקמן:
_______________________ :2014
_______________________ :2015
_______________________ :2016

בכבוד רב,
________________ ,רו"ח
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