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 .1רקע כללי על החברה
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה" או "נתג"ז") הינה חברה בבעלות
ממשלתית מלאה בעלת רישיון בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב –  ,2002להקים
ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל (להלן" :מערכת ההולכה") .מערכת ההולכה כוללת,
בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה (עד  )Bar 80בתוואי קיים ועתידי של כ 300 -ק"מ
ויותר ,תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז וכן תחנות להפחתת לחץ הגז ( Pressure Regulating
" ,)Metering Station – "PRMSהפרושים לאורך כל הארץ .מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל
העת וישנם מקטעים נוספים של מערכת ההולכה אשר נמצאים בהליכי תכנון.
מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.ingl.co.il :
הבהרה :הרקע המובא לעיל ובאתר החברה הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות מצג
ו/או התחייבות מצד החברה.
 .2מטרת הפנייה המוקדמת לקבלת מידע
.2.1

החברה מעוניינת לקבל מידע בנושא מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה ,הכל כמפורט
בפנייה המוקדמת לקבלת מידע על כל נספחיה (להלן" :הפנייה המוקדמת לקבלת מידע" או
"ההליך").

.2.2

מטרות הפנייה המוקדמת לקבלת מידע הינן קבלת מידע לצורך קבלת החלטה וגיבוש דרך פעולה
בתחום ניהול המידע הקשור לניהול חדר בקרה בחברה.

.2.3

מובהר ,כי אין בפנייה המוקדמת לקבלת מידע כדי לחייב את החברה בכל צורה שהיא לביצוע
התקשרות כלשהי ,לרבות לרכש ,בכמות או במועד כלשהו ,או להוות התחייבות מכל סוג שהוא מצד
החברה.

 .3מסמכי הפנייה המוקדמת לקבלת מידע
הוראות כלליות להגשת מענה (מסמך זה) על נספחיה שלהלן:
נספח א':

אישור השתתפות בהליך;

נספח ב':

מפרט טכני (מס' מסמך  ; 377322להלן" :המפרט");

 .4המצב הנוכחי בחברה
.4.1

אגף הבקרה והחשמל של החברה מתפעל כיום יותר מ 30 -תחנות  PRMSויותר מ 40 -תחנות הגפה.
אגף הבקרה והחשמל מונה כ 19 -עובדים הנשלחים לביצוע משימות משלושת מרכזי התחזוקה של
החברה (צפון ,מרכז ודרום).

.4.2

החל משנת  2007מופעלת בחדר הבקרה ומוקד הביטחון מערכת רישום אירועים מבוססת רשימות
 ,SharePointהאירועים נרשמים ברשימה אחת.
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 .5עיון וקבלת מסמכי הפנייה המוקדמת לקבלת מידע
.5.1

ניתן לעיין במסמכי הבקשה המוקדמת לקבלת מידע ולהוריד אותם באתר האינטרנט של החברה,
שכתובתו .www.ingl.co.il

.5.2

לברורים בקשר לעיון במסמכי הבקשה המוקדמת לקבלת מידע ניתן לפנות לחברה בדואר
אלקטרוני לכתובת שפרטיה בסעיף  8.1להלן.

 .6הודעת מעוניין על כוונתו להשתתף בפנייה המוקדמת לקבלת מידע
.6.1

על המעוניין להשתתף בהליך למסור לחברה הודעה על כוונתו להשתתף בפנייה המוקדמת לקבלת
מידע לצורך קבלת עדכונים ,הודעות ,הבהרות ו/או תיקונים שיימסרו (ככל שיימסרו) במהלך
ההליך.

.6.2

הודעה על כוונה להשתתף בהליך כאמור תשלח בדואר אלקטרוני לכתובת שפרטיה בסעיף  8.1להלן
עד למועד הנקוב בסעיף (7.1א) להלן ,ותכלול את כל הפרטים המפורטים בנספח א' המצ"ב
למסמכי ההליך.

.6.3

רק משתתפים אשר מסרו לחברה הודעה כאמור יקבלו הודעות ,ככל שיינתנו במסגרת הפנייה
המוקדמת לקבלת מידע.

.6.4

מובהר ,כי החברה לא תישא בכל אחריות לאי קבלת מידע ו/או עדכונים על ידי המעוניין להשתתף
בקשר עם הליך זה בהעדר מסירת הודעה מטעמו על כוונה להשתתף בהליך כאמור.

 .7לוח זמנים לפנייה המוקדמת לקבלת מידע
.7.1

לוח הזמנים הינו ,כדלקמן:

( (א)

מועד אחרון למתן הודעה על כוונה להשתתף
בהליך ומועד אחרון לבקשת הבהרות

( (ב)

מועד אחרון להגשת תשובות לפנייה המוקדמת
לקבלת מידע.

.7.2

לא יאוחר מיום  27.3.18בשעה .16.00
לא יאוחר מיום  22.4.18בשעה .16.00

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ,לדחות כל מועד מן המועדים המפורטים
לעיל והודעה על כך תימסר למשתתפים על פי המען שמסרו במסגרת ההודעה על הכוונה להשתתף
בהליך.

 .8הבהרות ותיקונים לפנייה המוקדמת לקבלת מידע
.8.1

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר לפנייה המוקדמת לקבלת מידע תתקבלנה אך ורק מגורמים
שמסרו את פרטיהם כאמור בסעיף  6לעיל ,באמצעות דואר אלקטרוני davidovitz@ingl.co.il :עד
למועד הנקוב בסעיף (7.1א) לעיל.

.8.2

על הפניה לקבלת הבהרה יש לציין את שם ההליך "פנייה מוקדמת לקבלת מידע ( )RFIעבור

מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה" וכן את מספרי טלפון ,פקס ודואר אלקטרוני למתן
התשובות.
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.8.3

ההחלטה אם להשיב לשאלות ו/או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.8.4

בכל מקרה בו תחליט החברה להוציא תשובות לשאלות ו/או לבקשות ההבהרה ו/או לבצע תיקון
כלשהו במסמכי ההליך ,בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה ,יפורסם המסמך
הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של החברה וישלח לכל הגורמים שמסרו את
פרטיהם כאמור בסעיף  6לעיל ,והם יידרשו לאשר את קבלתו וכן לצרף את המסמך האמור
להצעתם ,כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק מהצעתם .בכל מקרה תשובות ו/או תיקונים אלה
למסמכי הפנייה לקבלת מידע ,יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם ובין אם לאו .על
המציעים החובה להתעדכן באתר האינטרנט של החברה לצורך קבלת כל הודעה ,הבהרה ,תיקון
וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך ההליך.

 .9תכולת התשובה לבקשה המוקדמת לקבלת מידע
.9.1

במסגרת תשובתו לפנייה לקבלת מידע ,מתבקש המשתתף לתת מענה לכל הפרטים והשאלות
המפורטים במפרט  -נספח ב' לפנייה לקבלת מידע ,וכן לצרף לתשובתו כל מידע ו/או מסמך הנדרש
במסגרת המפרט ו/או כל מידע ו/או מסמך שיש בו רלבנטיות לדעת המשיב לצורך מתן תשובה
מלאה ,נכונה ומדויקת לפנייה המוקדמת לקבלת מידע.

.9.2

המשתתף רשאי במסגרת תשובתו לפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,להציג תשובה חלופית לאחד
מהפרמטרים המפורטים במפרט .במקרה כאמור ,המשתתף יציין בהדגשה בתשובתו ,כי תשובתו
הינה "תשובה חלופית" .על אף האמור ,המשתתפים נדרשים להשקיע את מיטב המאמצים על מנת
לענות על כלל הקריטריונים כפי שהוגדרו במפרט .על תשובה חלופית יחולו כל תנאי הפנייה
המוקדמת לקבלת מידע זו.

.9.3

בהגשת תשובתו מתחייב המשתתף לפרט את התנאים המיטביים שבתשובתו ככל שתנאים מכל סוג
שהוא מפורטים בה ,לפי דרישות הפנייה המוקדמת לקבלת מידע ו/או במידה ולדעת המשתתף יש
צורך בהם.

.9.4

בהגשת תשובתו ,המשתתף מתחייב כלפי החברה ,כי כל הפרטים ותוכן המסמכים שמסר ושימסור
במסגרת הליך זה הם נכונים וכי בדק את אמיתותם.

.9.5

אלא אם הותר במפורש לפי מסמכי הפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,משתתף לא יכלול בתשובתו
הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי הפנייה ומסמכיה .נכללה בתשובתו ו/או במי מהמסמכים
הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי הפנייה ומסמכיה ,לחברה הזכות לפי שיקול דעתה
הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז
והדין.

 .10המסמכים שיש לצרף לתשובת המשתתף:
.10.1

להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה שיגיש משתתף:
.10.1.1
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.10.1.2

נספח א' – הודעה מטעם המשתתף על כוונתו להשתתף בהליך כשהוא חתום
בחתימה מלאה וחותמת המשתתף המהווים כראיה כי המשתתף קרא את כל
האמור בפנייה לקבלת מידע על נספחיה ותנאיה וכי הבין אותם על בוריים וכי הוא
מסכים לאמור בהם.

.10.1.3

נספח ב'  -המפרט (מס' מסמך .)377322

.10.1.4

תשובה מפורטת של המשתתף לפנייה המוקדמת לקבלת מידע על המידע כמפורט
בסעיף  9לעיל.

.10.1.5

כל הבהרה ו/או תיקון שנשלחו במהלך ההליך (ככל שנשלחו) ,כשהם חתומים
בר"ת בתחתית כל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת המשתתף במקום המיועד לכך.

.10.1.6

כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי ההליך ו/או שלדעת המשתתף יש בו להועיל
כאמור בסעיף  9לעיל.

 .11אופן ומועד הגשת ההצעה
.11.1

תשובת המשתתף לפנייה המוקדמת לקבלת מידע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם
לסעיף  10לעיל וכן מידע נוסף ,רלוונטי הכל בהתאם להנחיות המפורטות לעיל ולהלן.

.11.2

המשתתף יגיש את תשובתו במעטפה סגורה הנושאת את שם ההליך "פנייה מוקדמת לקבלת מידע
( )RFIעבור מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה".

.11.3

מומלץ ,כי המשתתף יגיש את תשובתו גם כשהיא צרובה על תקליטור  CDבקובץ בפורמט ,WORD
 EXCELאו  .ACROBAT READERבכל מקרה על המשתתף למסור יחד עם תשובתו את
המסמכים כמפורט בסעיף .10

.11.4

התשובה לפנייה המוקדמת לקבלת מידע תכלול את פרטי המשתתף ,כתובתו ,פרטי איש קשר ודרך
התקשרות עמם כמפורט בנספח א' לפנייה זו.

.11.5

תשובת המשתתפים לפנייה המוקדמת לקבלת מידע תוגש עד לא יאוחר מהמועד האחרון המצוין
בסעיף 7.1ב' לעיל .התשובה תוגש למשרדי החברה בקריית עתידים ,מגדל עתידים ,תל אביב ,קומה
 ,32לידי אשת הקשר של החברה לעניין זה בלבד  -גב' אורית מזרחי.

.11.6

הפרטים שיימסרו על ידי המשתתף במסגרת תשובתו לפנייה המוקדמת לקבלת מידע ייחשבו כחלק
בלתי נפרד מתשובתו ויחולו לגביהם כל תנאי הפנייה.

 .12דרישה למידע נוסף
החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמשתתפים ו/או מחלקם השלמות והבהרות
לאמור בתשובתם ,בכתב ו/או בעל פה ו/או בפגישה ו/או בכל דרך אחרת ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש
לעשות כן עם שאר המשתתפים ,וככל שיישמר עקרון השוויון בין המשתתפים.
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 .13שימוש במידע שנמסר במענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע
.13.1

בהגשת תשובתו לפנייה המוקדמת לקבלת מידע מצהיר המשתתף ,כי ידוע לו שהחברה רשאית
להשתמש במידע שיתקבל על ידו ,ללא תמורה ,לכל צורך ובכל מועד בו תחפוץ החברה לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לרבות לצורך כתיבת מפרט ו/או מסמך דרישות ו/או לצורך עיצוב ו/או נקיטת מכרז
ו/או הליך תחרותי כלשהו ולרבות הרכבת רשימת ספקים פוטנציאליים ו/או ביצוע התקשרות ו/או
רכש עתידי ,וכן להעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין ,ללא קבלת רשות
נוספת מהמשתתף ובעצם הגשת תשובתו הוא מאשר לה לעשות במידע כאמור לעיל בכפוף לאמור
להלן.

.13.2

במידה וחלק מה מידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי
של המשתתף או שהוא חסוי לפי הדין ,יצוין הדבר במפורש בתשובה ,תוך ציון החלק החסוי
והחברה תנהג בו בהתאם לדין.

.13.3

החברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק מכל סוג שהוא במידה ומשתתף לא ציין במסגרת הצעתו
את הפרטים הסודיים ו/או החסויים כאמור לעיל.

 .14שינוי התשובה לפנייה המוקדמת לקבלת מידע או ביטולה
.14.1

משתתף אינו רשאי לשנות את תשובתו לפנייה המוקדמת לקבלת מידע לאחר הגשתה ,אלא באישור
החברה או במקום שהדבר הותר במפורש על פי תנאי הפנייה המוקדמת לקבלת מידע.

.14.2

משתתף רשאי לבטל תשובה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,עד לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף
7.1ב' לעיל  -המועד האחרון להגשת תשובות (וכפי ובמידה שהוארך על ידי החברה); לאחר ביטול
כאמור ,לא יוכל משתתף לחזור בו מהביטול.

 .15בחינת התשובה לפנייה המוקדמת לקבלת מידע והליכים בעקבותיה
.15.1

הליך הפנייה המוקדמת לקבלת מידע הוא הליך ראשוני בלבד המבוצע על ידי החברה למטרה של
קבלת מידע .כל סוג של מידע שיתקבל במסגרת הפנייה המוקדמת לקבלת מידע לרבות מחירים,
לוחות זמנים ,דרכי התקשרות מוצעות וכיו"ב ייחשב כהליך טרומי בלבד.

.15.2

למען הסר ספק ,השתתפות ו/או הגשת תשובה לפנייה המוקדמת לקבלת מידע אינו מהווה תנאי
מוקדם להשתתפות בכל מו"מ ו/או הליך התקשרות ו/או רכש עתידי במידה ויבוצע בעתיד על ידי
החברה ,בעקבות הפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,לא יקנה יתרון בהליך כאמור למי שנענה לפנייה
המוקדמת לקבלת מידע זו רק בשל כך שנענה לפנייה זו ולא יחייב שיתופו של משתתף בהליך כלשהו
ו/או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

.15.3

החברה תבחן ותנתח את המידע שיתקבל במסגרת התשובות לפנייה לקבלת מידע ,ובמהלך תקופה
זו ,ככל שנדרש תפנה על פי תנאי ההליך ו/או לפי הדין למשתתף אחד ו/או יותר לפי שיקול דעתה
הבלעדי לצורך קבלת מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או לקיום פגישות לימוד ,מצגות ,ביקורים באתרים
וכיו"ב ,וכן תוכל לפנות למשתתף אחד או יותר ,ביחד או לחוד ,לפי שיקול דעתה הבלעדי לצורך
ביצוע מו"מ ו/או התקשרות בכל כמות שתבחר בה ,במידה ותחליט על כך ,הכל לפי הדין.
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.15.4

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי בכל שלב של ההליך לרבות במהלך בחינת תשובתו של המשתתף
והערכת איכותה  ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא בחשבון אינפורמציה
המתייחסת למשתתף ו/או לתכולת תשובתו ,בין שמקורה במשתתף או בין שהגיעה לידיעת החברה
בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,על השתתפות המשתתף
בפנייה ובחינת תשובתו ולשם האמור לעיל ימסור משתתף ,כל מידע הנדרש לחברה ,לדרישתה בכל
עת.

.15.5

בסיום הליך בחינת התשובות לפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,החברה תחליט ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,על הצעדים הבאים לביצוע מטרות ההליך לרבות על ידי נקיטת הליך לביצוע התקשרות.
במידה ויבוצע ,וכיצד יבוצע ,על מנת לרכוש את הטובין ו/או השירותים שבפניה המוקדמת לקבלת
מידע ,לפי הדין .החברה אינה מתחייבת להתקשרות ו/או לרכש עתידי כלשהו ובכמות כלשהי
ובמועד כלשהו .אין בפניה המוקדמת לקבלת מידע משום מצג ו/או התחייבות כלשהם מצד החברה
בקשר לביצוע התקשרות ו/או הליך המשך כשלהו בקשר עם הפנייה המוקדמת לקבלת מידע.

 .16פסילת תשובת משתתף
.16.1

תשובת משתתף שהחברה מצאה לגביה ,כי היא חסרה ,מוטעית ,מבוססת על הנחות בלתי נכונות
ו/או על הבנה מוטעית של מסמכי ההליך ,יכול שתיפסל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.16.2

כמו כן מובהר ,כי החברה תהא רשאית לפסול משתתף אם מצאה כי המשתתף פעל שלא בתום לב
בקשר עם ההליך ,לרבות בשל תאום תשובות וניגוד עניינים לרבות בין משתתפים או מי מטעמם ,או
בין בעלי זיקה למשתתף אחר או מי מטעמו ,מבלי לגרוע מכלליות האמור( :א) תיאום הצעה ,לרבות
אלה הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור בפניה זו; או
(ב) מסירת מידע בכל עניין הקשור לפניה ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין משתתפים,
בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

 .17הודעות מטעם החברה במסגרת הפנייה המוקדמת לקבלת מידע
.17.1

החברה רשאית להעביר הודעות למשתתפים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד
מנציגי המשתתף במסירה ביד ,פקסימליה ,בדואר רשום ,בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת עליה
תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה; משלוח הודעה
באמצעות פקסימליה ו/או דואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת הדואר
האלקטרוני שמסר המשתתף כאמור בסעיף  6לעיל .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר
משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת המשתתף .הודעה
כאמור תיחשב כאילו התקבלה כעבור ( 3שלושה) ימי עסקים .מסרה החברה הודעה באחת מן
הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המשתתפים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.

.17.2

הודעה של משתתף לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת התשובה,
באמצעות דואר רשמי או במסירה ביד או בדואר אלקטרוני לכתובת שבסעיף  8.1לעיל; או בכל דרך
אחרת שתיקבע החברה.
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 .18עיון בתשובת משתתף לפנייה המוקדמת לקבלת מידע
החברה לפי שיקול דעתה ו/או אם תחויב לעשות כן ,תהיה רשאית לחשוף את תשובת משתתף וכל
מידע שיתקבל ממשתתף במסגרת הליך זה לרבות דיונים שהתקיימו עם משתתף והחלטות החברה
בקשר לפנייה המוקדמת לקבלת מידע( :א) במקרה שבו אותו המשתתף זכה במכרז ו/או הליך לפי
תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-שהתבסס על הפנייה המוקדמת לקבלת מידע למעט באותם
מסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול ,לדעת החברה ,לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי ו/או (ב) על פי כל דין ,לרבות חוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998-
 .19הוצאות ההשתתפות בפנייה המוקדמת לקבלת מידע
 .19.1עצם ההשתתפות בהליך כמוה כהצהרת המשתתף ,כי ידוע לו והוא מסכים שכל ההוצאות
הכרוכות בהשתתפות בפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,לרבות בקשר עם הכנת תשובתו וכל
ההליכים לפיה ,הגשת התשובה ועדכונה ,מסירת כל מידע נוסף ,לרבות מצגות ,השתתפות בפגישות,
ביקורים וכיו"ב בקשר עם הפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות,
יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המשתתף ,ללא קשר לתוצאות ההליך ,וכי לא תהיה
למשתתף כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי כספי ו/או אחר בגין עלויותיו והוצאותיו
כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.
 .19.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול ההליך ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא,
לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי ההליך ו/או במקרה של פסילת
משתתפים ו/או תשובות מכל סיבה שהיא ,לא יהיו המשתתפים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי
כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול ,בתיקון או בפסילה כאמור.
 .19.3החברה לא תי שא בכל עלות הקשורה באמור לעיל ,ולא תהיה אחראית ולא תשא בכל תשלום,
הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק ,לרבות הוצאות משפטיות מכל סוג ,במידה ויגרם למשתתף ו/או למי
מטעמו בקשר לתשובתו לפנייה המוקדמת לקבלת מידע והליך בעקבותיה.
 .20העדר אחריות
 .20.1החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות בכל עניין הקשור בהליך לרבות בקשר למידע
שיינתן על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ולנכונותו ודיוקו .פרטים ומידע ככל שימסרו על ידי החברה
ו/או מי מטעמה ,בכתב ו/או בעל פה ,בכל שלב של ההליך ,לפני הגשת התשובות ולאחריהן לרבות
לאחר המועד להגשת התשובות ,הם לצורך אינדיקציה והכוונה בלבד ואין החברה ו/או מי מטעמה
נוטלים על עצמם אחריות כלשהי בקשר לנכונותם ודיוקם והם אינם מחייבים את החברה בכל דרך
שהיא ואינם מהווים התחייבות ,מצג מכל סוג שהוא ו/או הצהרת כוונות ו/או זיכרון דברים ,בין
במפורש ובין במשתמע .על המשתתף לבדוק כל נתון ומידע מכל סוג (לרבות הנדסי ,כלכלי ,משפטי)
שנמסר לו על ידי החברה בקשר עם הפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,הנדרש לו לצורך מתן תשובתו.
 .20.2החברה לא תישא בכל עלות הקשורה באמור לעיל ,ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל תשלום,
הוצאה ו/או הפסד ,לרבות הוצאות משפטיות מכל סוג ,במידה ויגרם למשיב בקשר לכל האמור
לעיל.
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 .20.3למשתתף לא תעמוד כל טענה כלפי החברה בקשר עם הגשת תשובתו לפנייה המוקדמת לקבלת
מידע ובהגשתה הוא מוותר על כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם
פנייה זו ו/או תוצאותיה.
 .21אבטחת וביטחון מידע
 .21.1בהשתתפות בפנייה המוקדמת לקבלת מידע וכל הליך שבעקבותיה מתחייב המשתתף לשמור
בסודיות כל סוג של מידע ,בע"פ ו/או בכתב ,שיקבל מהחברה ו/או מי מטעמה ,במישרין ו/או
בעקיפין ,או שהמשיב ייחשף אליו במסגרת הליך זה ולמלא ללא כל סייג אחר הוראותיה בהקשר
זה.
 .21.2במקרה של אפשרות לחשיפה למידע ו/או למתקנים רגישים ביטחונית ו/או מסחרית ו/או בעלי
רגישות אחרת כלשהי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,מתחייב המשתתף כי הוא ועובדיו
הרלבנטיים ישתפו פעולה בכל עת עם החברה על מנת לעמוד בדרישות הביטחון של החברה
והמתקן ,לרבות משרד הביטחון ,לרבות בחתימה על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שתחליט
עליו החברה ,אלא אם נקבע במפורש אחרת ע"י מנהל הביטחון בחברה.
 .22שונות
 .22.1לצורך השתתפות בהליך זה והגשת תשובה לפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,יביא משתתף בחשבון
את מכלול דברי החקיקה ,הכללים והתנאים המחייבים הנוגעים לנושא.
 .22.2כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למשתתף לפני קבלתם של מסמכי הפנייה
המוקדמת לקבלת מידע ו/או עד למועד האחרון הגשת התשובות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומשתתף
לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי פנייה זו על נספחיה ,בצירוף תיקונים,
הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את החברה.
 .22.3כל המסמכים הנמסרים למשתתף לצורך השתתפות בפנייה המוקדמת לקבלת מידע ו/או מסמכים
שיסופקו ,אם יסופקו ,למשתתפים כהשלמה ,הם רכושה הבלעדי של החברה; מסמכים אלה
מושאלים למשתתף לצורך הכנת התשובה לפנייה המוקדמת לקבלת מידע בלבד ועליו להחזירם
לחברה עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת התשובות ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו.
משתתף אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת,
לבד מהגשת תשובה.
 .22.4כל האמור בפנייה המוקדמת לקבלת מידע נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה אשר
רשאית לקבוע נהלים או לתת הוראות ו/או להוסיף ו/או לשנות מתנאי הפנייה המוקדמת לקבלת
מידע ,בכל עת ,כנדרש לשם עריכת הפנייה מוקדמת לקבלת מידע וניהולה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
ובכפוף לדין ,אף אם לא צוינו במפורש בפנייה.
 .22.5אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לבצע כל דבר המוקנה לה לפי מסמכי הפנייה המוקדמת
לקבלת מידע ו/או הדין ,בכל מועד לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות הליכים להתקשרות ,סוגם
וסיווגם ,משא ומתן בכל דרך ובכל מועד עם משתתף ,לקבל הסתייגויות ,לשנות את מסמכי ההליך,
להתיר הגשת בקשות מחודשות או לבטל הליך זה ו/או כל הליך אחר במידה שיבוצע בעקבותיו
לאחר מכן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין ובכפוף להוראות כל דין.
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 .22.6למען הסר ספק אין בפנייה המוקדמת לקבלת מידע משום התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת
תשובה ו/או הצעה עתידית כלשהי ו/או לביצוע התקשרות כלשהי ו/או להכללת תוכן ו/או תנאים
שבתשובת המשתתף בהתקשרות כאמור ו/או בהליכים לביצועה ,בקשר לנשוא הפנייה ,הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה למשתתף כלשהו בפנייה זו כדי להוות הצהרה ו/או מצג
על ידי החברה ו/או מי מטעמה שהמשתתף ו/או הצעתו עומדים בתנאי הליך תחרותי עתידי כלשהו
ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת תשובתו ו/או הצעה עתידית וקבלתה.
 .22.7בכל מקרה של סתירה בין הפנייה לנספחיה על המשתתף להביא זאת מיד עם ידיעתו על כך
לחברה אשר תחליט בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .22.8ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי מתנאי הפנייה המוקדמת לקבלת מידע ,אין בהם
כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפה של הפנייה או של תנאי אחר מתנאיה.
 .22.9בכל מחלוקת בקשר לפנייה המוקדמת לקבלת מידע זו ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים בתל אביב – יפו סמכות השיפוט הבלעדית.
 .22.10מלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר בפנייה או בנספחיה ,תהא להם המשמעות שיש להם
בחוק הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בכבוד רב,

רעות דוידוביץ'
ניר קנטוב

אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את תשובה זו בשם המשתתף מצהירים ,כי קראנו את כל מסמכי הפנייה
המוקדמת לקבלת מידע בנושא מערכת מידע לניהול חדר בקרה על נספחיה ותנאיה ,הבנו אותם על בוריים ואנו
מסכימים להם:
שם מלא
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חותמת

תאריך

נספח א'  -אישור על השתתפות בהליך
(סעיף  6לפנייה המוקדמת לקבלת מידע)

לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מגדל עתידים (בניין מס'  ,)8קרית עתידים
תל אביב

לידי רעות דויודביץ' davidovitz@ingl.co.il
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם ____________________________________ (להלן" :המשתתף")
לעניין פנייה מוקדמת לקבלת מידע ( )RFIעבור מערכת מידע לניהול חדר בקרה (להלן" :הפנייה") ,מאשר
בזאת כלהלן (נא סמן  Xבריבוע הרלבנטי להלן):
 בכוונת המשתתף להשתתף בהליך ולהגיש מענה לפנייה.
 אין בכוונת המשתתף להשתתף בהליך ולהגיש מענה לפנייה.
יצירת קשר עם המשתתף
איש קשר ראשון:
טלפון ___________________ :מכשיר נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
איש קשר חלופי:
טלפון ___________________ :מכשיר נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
פרטי המשתתף
שם המשתתף_______________________________ :
שם נציג המשתתף____________________________ :
תפקיד נציג המשתתף__________________________ :
טלפון ___________________ :פקס___________ :
כתובת_______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך__________________:
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נספח ב' – מפרט
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