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  החברהכללי על רקע  .1

הינה חברה בבעלות  "( נתג"ז" או "החברה)להלן: " חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

, להקים 2002 –ממשלתית מלאה בעלת רישיון בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 

כוללת,  ההולכה . מערכת"(מערכת ההולכה)להלן: " בישראל ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי

ק"מ  300 -( בתוואי קיים ועתידי של כBar 80בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה )עד 

 Pressure Regulatingויותר, תחנות קבלה לגז, תחנות להגפת גז וכן תחנות להפחתת לחץ הגז )

Metering Station – "PRMS"לאורך כל הארץ. מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל  (, הפרושים

 בהליכי תכנון.נמצאים אשר ההולכה העת וישנם מקטעים נוספים של מערכת 

 www.ingl.co.il  :בכתובתשל החברה האינטרנט  על החברה ניתן למצוא באתר נוסף מידע

הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות מצג החברה  ובאתר הרקע המובא לעיל הבהרה:

 או התחייבות מצד החברה.ו/

 לקבלת מידעהמוקדמת ה פנייהמטרת  .2

כמפורט  ל, הכמעוניינת לקבל מידע בנושא מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה החברה .2.1

או  "בלת מידעלקהמוקדמת  פנייההלקבלת מידע על כל נספחיה )להלן: "המוקדמת  פנייהב

 (."ההליך"

ש דרך פעולה וביגמידע לצורך קבלת החלטה ו תקבלהינן לקבלת מידע המוקדמת  פנייהמטרות ה .2.2

 בתחום ניהול המידע הקשור לניהול חדר בקרה בחברה.

לחייב את החברה בכל צורה שהיא לביצוע כדי לקבלת מידע המוקדמת ה פניימובהר, כי אין ב .2.3

, בכמות או במועד כלשהו, או להוות התחייבות מכל סוג שהוא מצד התקשרות כלשהי, לרבות לרכש

 החברה.

 מוקדמת לקבלת מידעהה פנייהמסמכי  .3

 :שלהלן ה)מסמך זה( על נספחימענה הוראות כלליות להגשת  

  ;בהליךאישור השתתפות  :'אנספח 

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

 המצב הנוכחי בחברה .4

 תחנות הגפה. 40 -ויותר מ PRMSתחנות  30 -יותר מכיום מתפעל של החברה ף הבקרה והחשמל אג .4.1

של תחזוקה המרכזי  שלושתמשימות מביצוע עובדים הנשלחים ל 19 -כמונה שמל חהבקרה והאגף 

 )צפון, מרכז ודרום(.החברה 

וססת רשימות  מופעלת בחדר הבקרה ומוקד הביטחון מערכת רישום אירועים מב 2007החל משנת  .4.2

SharePoint.האירועים נרשמים ברשימה אחת , 

 

 

http://www.ingl.co.il/
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 מוקדמת לקבלת מידעהה פניימסמכי הקבלת עיון ו .5

ניתן לעיין במסמכי הבקשה המוקדמת לקבלת מידע ולהוריד אותם באתר האינטרנט של החברה,  .5.1

 .www.ingl.co.ilשכתובתו 

ן לפנות לחברה בדואר נית לברורים בקשר לעיון במסמכי הבקשה המוקדמת לקבלת מידע .5.2

 . להלן 8.1 לכתובת שפרטיה בסעיף  אלקטרוני

 מוקדמת לקבלת מידעה פנייההודעת מעוניין על כוונתו להשתתף ב .6

המוקדמת לקבלת  פנייהלמסור לחברה הודעה על כוונתו להשתתף בבהליך על המעוניין להשתתף  .6.1

במהלך  שיימסרו )ככל שיימסרו( תיקונים/או , הבהרות ועותהוד ,לצורך קבלת עדכונים מידע

 ההליך.  

 להלן 8.1 בדואר אלקטרוני לכתובת שפרטיה בסעיף כאמור תשלח על כוונה להשתתף בהליך הודעה  .6.2

המצ"ב  נספח א'ב המפורטיםל את כל הפרטים וכלתו, ( להלןא)7.1עד למועד הנקוב בסעיף 

  . הליךהמסמכי ל

 פנייההינתנו במסגרת יככל ש ,יקבלו הודעותמשתתפים אשר מסרו לחברה הודעה כאמור רק  .6.3

  .המוקדמת לקבלת מידע

מובהר, כי החברה לא תישא בכל אחריות לאי קבלת מידע ו/או עדכונים על ידי המעוניין להשתתף  .6.4

 זה בהעדר מסירת הודעה מטעמו על כוונה להשתתף בהליך כאמור. בקשר עם הליך 

 מוקדמת לקבלת מידעה פנייהללוח זמנים  .7

 כדלקמן: ,לוח הזמנים הינו .7.1

על כוונה להשתתף  ההודעמתן מועד אחרון ל    (א)  )

   ומועד אחרון לבקשת הבהרות בהליך
 .16.00בשעה  27.3.18יום א יאוחר מל   

המוקדמת  פנייהל  תשובות להגשתאחרון  מועד ( ב) ) 

   מידע. לקבלת

   .16.00בשעה  22.4.18 יוםמלא יאוחר     

המפורטים ל מועד, לדחות כל מועד מן המועדים בכפי שיקול דעתה הבלעדי,  רשאית על החברה .7.2

מסגרת ההודעה על הכוונה להשתתף פי המען שמסרו ב על שתתפיםכך תימסר למ לעיל והודעה על

 .בהליך

 מוקדמת לקבלת מידעה פנייהרות ותיקונים להבה .8

אך ורק מגורמים  התתקבלנלקבלת מידע המוקדמת  פנייהבקשר להבהרות שאלות ובקשות לקבלת  .8.1

עד  davidovitz@ingl.co.ilלעיל, באמצעות דואר אלקטרוני:   6שמסרו את פרטיהם כאמור בסעיף 

 .לעיל( א)7.1למועד הנקוב בסעיף 

 עבור( RFIמוקדמת לקבלת מידע ) פנייה"את שם ההליך יש לציין לקבלת הבהרה על הפניה  .8.2

ן מספרי טלפון, פקס ודואר אלקטרוני למתאת  וכן "מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה

 .התשובות

mailto:davidovitz@ingl.co.il
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 או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה. ו/ההחלטה אם להשיב לשאלות  .8.3

תיקון לבצע או ו/או לבקשות ההבהרה ו/בכל מקרה בו תחליט החברה להוציא תשובות לשאלות  .8.4

או בקשת הבהרה, יפורסם המסמך ו/, בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה הליךמסמכי הבכלשהו 

ל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של החברה וישלח לכל הגורמים שמסרו את הכול

לעיל, והם יידרשו לאשר את קבלתו וכן לצרף את המסמך האמור  6 פרטיהם כאמור בסעיף 

תיקונים אלה /או ת ולהצעתם, כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק מהצעתם. בכל מקרה תשובו

לקבלת מידע, יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם ובין אם לאו. על  פנייהה מסמכיל

 ן, תיקוההמציעים החובה להתעדכן באתר האינטרנט של החברה לצורך קבלת כל הודעה, הבהר

 וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך ההליך.

 דעמוקדמת לקבלת מיהבקשה תכולת התשובה ל .9

כל הפרטים והשאלות ל לתת מענההמשתתף במסגרת תשובתו לפנייה לקבלת מידע, מתבקש  .9.1

הנדרש לתשובתו כל מידע ו/או מסמך  צרףכן לו ,לקבלת מידע פנייהל נספח ב' -מפרט ב מפורטיםה

שיש בו רלבנטיות לדעת המשיב לצורך מתן תשובה כל מידע ו/או מסמך ו/או במסגרת המפרט 

 .פנייה המוקדמת לקבלת מידעויקת למלאה, נכונה ומד

אחד להציג תשובה חלופית לבמסגרת תשובתו לפנייה המוקדמת לקבלת מידע, המשתתף רשאי  .9.2

תשובתו כי  ,יציין בהדגשה בתשובתוהמשתתף  אמור,במקרה כ. מהפרמטרים המפורטים במפרט

על מנת צים את מיטב המאמהאמור, המשתתפים נדרשים להשקיע ". על אף תשובה חלופית" הינה

 פנייהה. על תשובה חלופית יחולו כל תנאי במפרטהקריטריונים כפי שהוגדרו כלל לענות על 

 זו.  לקבלת מידעהמוקדמת 

בהגשת תשובתו מתחייב המשתתף לפרט את התנאים המיטביים שבתשובתו ככל שתנאים מכל סוג  .9.3

יש שתתף ידה ולדעת המו/או במ מוקדמת לקבלת מידעה פנייהת הושהוא מפורטים בה, לפי דריש

  צורך בהם. 

כי כל הפרטים ותוכן המסמכים שמסר ושימסור  ,המשתתף מתחייב כלפי החברהבהגשת תשובתו,  .9.4

  במסגרת הליך זה הם נכונים וכי בדק את אמיתותם. 

משתתף לא יכלול בתשובתו , מוקדמת לקבלת מידעה פנייהאלא אם הותר במפורש לפי מסמכי ה .9.5

או במי מהמסמכים ו/נכללה בתשובתו  ה ומסמכיה.פנייבות ביחס לתנאי ההסתייגות כלשהי, לר

ומסמכיה, לחברה הזכות לפי שיקול דעתה  פנייההנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי ה

הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז 

 והדין. 

 :משתתףהתשובת להמסמכים שיש לצרף  .10

 שיגיש משתתף:מעטפה להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף ל .10.1

חתימה וחותמת ב כשהוא חתום )מסמך זה( פנייה המוקדמת לקבלת מידעה .10.1.1

  . הנדרשיםוהמסמכים בצירוף כל הפרטים המשתתף במקום המיועד 
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כשהוא חתום על כוונתו להשתתף בהליך  המשתתףהודעה מטעם  – 'אנספח  .10.1.2

כראיה כי המשתתף קרא את כל המהווים  מלאה וחותמת המשתתף בחתימה

כי הוא ותנאיה וכי הבין אותם על בוריים ו על נספחיהלקבלת מידע  פנייההאמור ב

 .לאמור בהםמסכים 

 .(377322 מס' מסמךמפרט )ה - 'בנספח  .10.1.3

כמפורט  על המידע המוקדמת לקבלת מידע פנייהתשובה מפורטת של המשתתף ל .10.1.4

 . לעיל 9בסעיף 

חתומים כשהם , )ככל שנשלחו( תיקון שנשלחו במהלך ההליך/או כל הבהרה ו .10.1.5

 .במקום המיועד לכך וחותמת המשתתף בתחתית כל עמוד ובחתימה מלאה בר"ת

ו/או שלדעת המשתתף יש בו להועיל  כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי ההליך .10.1.6

 .לעיל 9 כאמור בסעיף 

 הגשת ההצעהועד אופן ומ .11

תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לקבלת מידע המוקדמת ה פניילמשתתף התשובת  .11.1

 להלן. לעיל ובהתאם להנחיות המפורטות  הכל רלוונטי וכן מידע נוסף, עילל 10 ף לסעי

מוקדמת לקבלת מידע  פנייה"ההליך שם משתתף יגיש את תשובתו במעטפה סגורה הנושאת את ה .11.2

(RFI )מערכת מידע לניהול אירועים בחדר בקרה עבור". 

, WORDבקובץ בפורמט CD כשהיא צרובה על תקליטור גם גיש את תשובתו יהמשתתף כי  ,מומלץ .11.3

EXCEL  אוACROBAT READER . בכל מקרה על המשתתף למסור יחד עם תשובתו את

 .10  ףהמסמכים כמפורט בסעי

, כתובתו, פרטי איש קשר ודרך שתתףל את פרטי המלותכלפנייה המוקדמת לקבלת מידע התשובה  .11.4

 זו. פנייהל 'אנספח התקשרות עמם כמפורט ב

יאוחר מהמועד האחרון המצוין עד לא תוגש  לפנייה המוקדמת לקבלת מידע תשובת המשתתפים .11.5

קומה  תל אביב,, קריית עתידים, מגדל עתידיםב התשובה תוגש למשרדי החברה .לעילב' 7.1סעיף ב

  .אורית מזרחיגב'  -אשת הקשר של החברה לעניין זה בלבד , לידי 32

ייחשבו כחלק לקבלת מידע המוקדמת  תשובתו לפנייההפרטים שיימסרו על ידי המשתתף במסגרת  .11.6

 . פנייההתשובתו ויחולו לגביהם כל תנאי מבלתי נפרד 

 דרישה למידע נוסף .12

חלקם השלמות והבהרות מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמשתתפים ו/או רשאית החברה

פה ו/או בפגישה ו/או בכל דרך אחרת, להנחת דעתה, מבלי שתידרש  , בכתב ו/או בעלתשובתםלאמור ב

 לעשות כן עם שאר המשתתפים, וככל שיישמר עקרון השוויון בין המשתתפים.
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 מוקדמת לקבלת מידע פנייהשימוש במידע שנמסר במענה ל .13

כי ידוע לו שהחברה רשאית  ,מצהיר המשתתףלפנייה המוקדמת לקבלת מידע בהגשת תשובתו  .13.1

להשתמש במידע שיתקבל על ידו, ללא תמורה, לכל צורך ובכל מועד בו תחפוץ החברה לפי שיקול 

מכרז לצורך עיצוב ו/או נקיטת  או/ך דרישות ואו מסמו/כתיבת מפרט לצורך דעתה הבלעדי, לרבות 

לרבות הרכבת רשימת ספקים פוטנציאליים ו/או ביצוע התקשרות ו/או והליך תחרותי כלשהו ו/או 

, ללא קבלת רשות רכש עתידי, וכן להעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין

בכפוף לאמור  ות במידע כאמור לעיללה לעש מאשרובעצם הגשת תשובתו הוא  נוספת מהמשתתף

   להלן. 

מידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי חלק מהבמידה ו .13.2

של המשתתף או שהוא חסוי לפי הדין, יצוין הדבר במפורש בתשובה, תוך ציון החלק החסוי 

 והחברה תנהג בו בהתאם לדין.

במידה ומשתתף לא ציין במסגרת הצעתו שהוא שא בכל אחריות ו/או נזק מכל סוג יהחברה לא ת .13.3

 את הפרטים הסודיים ו/או החסויים כאמור לעיל.

 או ביטולה   המוקדמת לקבלת מידע  פנייהלתשובה השינוי  .14

לאחר הגשתה, אלא באישור המוקדמת לקבלת מידע  פנייהלמשתתף אינו רשאי לשנות את תשובתו  .14.1

   .לקבלת מידעהמוקדמת  הפנייפי תנאי ה מקום שהדבר הותר במפורש עלהחברה או ב

הנקוב בסעיף  מועדלא יאוחר מהעד משתתף רשאי לבטל תשובה שהגיש, בהודעה בכתב לחברה,  .14.2

ברה(; לאחר ביטול הח דייל האחרון להגשת תשובות )וכפי ובמידה שהוארך עהמועד  - לעיל' ב7.1 

 כאמור, לא יוכל משתתף לחזור בו מהביטול.

 הליכים בעקבותיהו מוקדמת לקבלת מידעה פנייהלהתשובה בחינת  .15

החברה למטרה של  המבוצע על ידיהוא הליך ראשוני בלבד  מוקדמת לקבלת מידעה פנייההליך ה .15.1

לרבות מחירים,  דעמוקדמת לקבלת מיה פנייהקבלת מידע. כל סוג של מידע שיתקבל במסגרת ה

 לוחות זמנים, דרכי התקשרות מוצעות וכיו"ב ייחשב כהליך טרומי בלבד.

תנאי מהווה אינו  מוקדמת לקבלת מידעה פנייההגשת תשובה ללמען הסר ספק, השתתפות ו/או  .15.2

על ידי מוקדם להשתתפות בכל מו"מ ו/או הליך התקשרות ו/או רכש עתידי במידה ויבוצע בעתיד 

פנייה , לא יקנה יתרון בהליך כאמור למי שנענה להמוקדמת לקבלת מידע פנייההת בעקבוהחברה, 

זו ולא יחייב שיתופו של משתתף בהליך כלשהו  פנייהזו רק בשל כך שנענה להמוקדמת לקבלת מידע 

 ו/או התקשרות עמו בכל דרך אחרת. 

ובמהלך תקופה  לקבלת מידע, פנייהבמסגרת התשובות לתבחן ותנתח את המידע שיתקבל  החברה .15.3

ו/או לפי הדין למשתתף אחד ו/או יותר לפי שיקול דעתה  ההליךזו, ככל שנדרש תפנה על פי תנאי 

הבלעדי לצורך קבלת מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או לקיום פגישות לימוד, מצגות, ביקורים באתרים 

תה הבלעדי לצורך וכיו"ב, וכן תוכל לפנות למשתתף אחד או יותר, ביחד או לחוד, לפי שיקול דע

  ביצוע מו"מ ו/או התקשרות בכל כמות שתבחר בה, במידה ותחליט על כך, הכל לפי הדין.
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תשובתו של המשתתף ההליך לרבות במהלך בחינת כי בכל שלב של  ,למען הסר ספק מובהר בזה .15.4

, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא בחשבון אינפורמציה איכותההערכת ו

או בין שהגיעה לידיעת החברה  משתתףו, בין שמקורה בתשובתו/או לתכולת  משתתףתייחסת להמ

 משתתףבכל דרך אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, על השתתפות ה

, כל מידע הנדרש לחברה, לדרישתה בכל משתתףימסור  האמור לעיל שםול  ובחינת תשובתו פנייהב

 עת. 

לפי שיקול דעתה  ,תחליטהחברה  המוקדמת לקבלת מידע, פנייהבחינת התשובות לך בסיום הלי .15.5

לרבות על ידי נקיטת הליך לביצוע התקשרות.  ההליך על הצעדים הבאים לביצוע מטרות ,הבלעדי

המוקדמת לקבלת  פניהבמידה ויבוצע, וכיצד יבוצע, על מנת לרכוש את הטובין ו/או השירותים שב

חברה אינה מתחייבת להתקשרות ו/או לרכש עתידי כלשהו ובכמות כלשהי מידע, לפי הדין. ה

משום מצג ו/או התחייבות כלשהם מצד החברה פניה המוקדמת לקבלת מידע ובמועד כלשהו. אין ב

 המוקדמת לקבלת מידע. פנייהבקשר לביצוע התקשרות ו/או הליך המשך כשלהו בקשר עם ה

 תשובת משתתףפסילת  .16

כי היא חסרה, מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות  ,מצאה לגביה תשובת משתתף שהחברה .16.1

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. תיפסליכול שאו על הבנה מוטעית של מסמכי ההליך, ו/

פעל שלא בתום לב  משתתףאם מצאה כי ה משתתףרשאית לפסול תהא החברה כמו כן מובהר, כי  .16.2

לרבות בין משתתפים או מי מטעמם, או  וניגוד ענייניםת , לרבות בשל תאום תשובועם ההליךבקשר 

מבלי לגרוע מכלליות האמור: )א( תיאום הצעה, לרבות בין בעלי זיקה למשתתף אחר או מי מטעמו, 

זו; או  פניהאלה הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור ב

, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין משתתפים, פניה)ב( מסירת מידע בכל עניין הקשור ל

 בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

 מוקדמת לקבלת מידעה פנייהות מטעם החברה במסגרת ההודע .17

מסירת הודעה לאחד  בכל אחת מן הדרכים הבאות: משתתפיםשאית להעביר הודעות להחברה ר .17.1

או בכל דרך אחרת עליה בדואר אלקטרוני ם, במסירה ביד, פקסימליה, בדואר רשו משתתףמנציגי ה

משלוח הודעה  הודעה שנמסרה ביד, תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה; ;החברהתחליט 

או לכתובת הדואר  ייעשה למספר הפקסימליה ו/או דואר אלקטרוני באמצעות פקסימליה

תקבלה יום לאחר . הודעה כאמור תיחשב כאילו נלעיל 6כאמור בסעיף  משתתףהשמסר  האלקטרוני

. הודעה משתתףבדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת המשלוח הודעה  משלוח ההודעה;

הודעה באחת מן חברה מסרה ה )שלושה( ימי עסקים. 3כאמור תיחשב כאילו התקבלה כעבור 

 כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם. משתתפיםמפורטות לעיל, יראו את הההדרכים 

, תשובהבכתב למען הגשת ה תימסר באחת מן הדרכים הבאות:רה חבל משתתףהודעה של  .17.2

בכל דרך או  ;לעיל 8.1 או בדואר אלקטרוני לכתובת שבסעיף  באמצעות דואר רשמי או במסירה ביד

 .החברהאחרת שתיקבע 
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 מוקדמת לקבלת מידעה פנייהתשובת משתתף לעיון ב .18

וכל תשובת משתתף חשוף את רשאית לתהיה ו/או אם תחויב לעשות כן, לפי שיקול דעתה החברה 

החלטות החברה דיונים שהתקיימו עם משתתף ולרבות ממשתתף במסגרת הליך זה  מידע שיתקבל

מכרז ו/או הליך לפי משתתף זכה בהאותו בו שבמקרה  )א(: מוקדמת לקבלת מידעה פנייהבקשר ל

למעט באותם  מוקדמת לקבלת מידעה פנייההבסס על שהת 1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

, לחשוף סוד מסחרי או סוד חברהמסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול, לדעת ה

 .1998-על פי כל דין, לרבות חוק חופש המידע, התשנ"ח )ב( ו/או מקצועי

 מוקדמת לקבלת מידעה פנייהשתתפות בההוצאות ה .19

כל ההוצאות שכי ידוע לו והוא מסכים  ,רת המשתתףכמוה כהצה הליךעצם ההשתתפות ב .19.1

, לרבות בקשר עם הכנת תשובתו וכל מוקדמת לקבלת מידעה פנייההכרוכות בהשתתפות ב

ההליכים לפיה, הגשת התשובה ועדכונה, מסירת כל מידע נוסף, לרבות מצגות, השתתפות בפגישות, 

לומים, הוצאות משפטיות ואחרות, , תשמוקדמת לקבלת מידעה פנייהביקורים וכיו"ב בקשר עם ה

, וכי לא תהיה הליךיהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המשתתף, ללא קשר לתוצאות ה

הוצאותיו עלויותיו וגין כספי ו/או אחר בלמשתתף כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי 

 שא בכל אחריות לכך. יכאמור והחברה לא ת

ר לעיל, במקרה של ביטול ההליך, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, מבלי לפגוע בכלליות האמו .19.2

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 

 יטול, בתיקון או בפסילה כאמור.כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בב

שא בכל עלות הקשורה באמור לעיל, ולא תהיה אחראית ולא תשא בכל תשלום, יהחברה לא ת .19.3

הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות מכל סוג, במידה ויגרם למשתתף ו/או למי 

 והליך בעקבותיה.  מוקדמת לקבלת מידעה פנייהמטעמו בקשר לתשובתו ל

 ר אחריותהעד .20

שא בכל אחריות בכל עניין הקשור בהליך לרבות בקשר למידע יהחברה אינה אחראית ולא ת .20.1

 החברה דייל . פרטים ומידע ככל שימסרו עודיוקו ולנכונותו מי מטעמה דייל נתן על ידה ו/או עישי

ות ליך, לפני הגשת התשובות ולאחריהן לרבה, בכל שלב של ההפל , בכתב ו/או בעו/או מי מטעמה

ו/או מי מטעמה ואין החברה  לאחר המועד להגשת התשובות, הם לצורך אינדיקציה והכוונה בלבד

אינם מחייבים את החברה בכל דרך  והםלנכונותם ודיוקם בקשר  כלשהי אחריות םעל עצמ יםנוטל

ין , באו זיכרון דבריםו/או הצהרת כוונות ו/ שהיא ואינם מהווים התחייבות, מצג מכל סוג שהוא

לבדוק כל נתון ומידע מכל סוג )לרבות הנדסי, כלכלי, משפטי(  תתף. על המשבמשתמעובין מפורש ב

 , הנדרש לו לצורך מתן תשובתו.המוקדמת לקבלת מידע פנייההבקשר עם  החברה דייל עלו שנמסר 

שא בכל תשלום, ישא בכל עלות הקשורה באמור לעיל, ולא תהיה אחראית ולא תיהחברה לא ת .20.2

ו הפסד, לרבות הוצאות משפטיות מכל סוג, במידה ויגרם למשיב בקשר לכל האמור הוצאה ו/א

 לעיל. 
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המוקדמת לקבלת  פנייהלהגשת תשובתו עם למשתתף לא תעמוד כל טענה כלפי החברה בקשר  .20.3

ובהגשתה הוא מוותר על כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם מידע 

 .ו/או תוצאותיה זו פנייה

 מידעוביטחון אבטחת  .21

לשמור  תתףוכל הליך שבעקבותיה מתחייב המש מוקדמת לקבלת מידעה בפנייהבהשתתפות  .21.1

בסודיות כל סוג של מידע, בע"פ ו/או בכתב, שיקבל מהחברה ו/או מי מטעמה, במישרין ו/או 

ר הוראותיה בהקשמלא ללא כל סייג אחר ול יחשף אליו במסגרת הליך זהיבעקיפין, או שהמשיב 

 .זה

ו/או בעלי  במקרה של אפשרות לחשיפה למידע ו/או למתקנים רגישים ביטחונית ו/או מסחרית .21.2

כי הוא ועובדיו המשתתף מתחייב יקול דעתה הבלעדי של החברה, רגישות אחרת כלשהי, לפי ש

לעמוד בדרישות הביטחון של החברה עם החברה על מנת בכל עת ישתפו פעולה יים הרלבנט

, לרבות בחתימה על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שתחליט משרד הביטחון, לרבות והמתקן

 בחברה. ביטחוןהעליו החברה, אלא אם נקבע במפורש אחרת ע"י מנהל 

 שונות .22

, יביא משתתף בחשבון המוקדמת לקבלת מידע פנייהל לצורך השתתפות בהליך זה והגשת תשובה .22.1

 ם הנוגעים לנושא.את מכלול דברי החקיקה, הכללים והתנאים המחייבי

 פנייהכל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למשתתף לפני קבלתם של מסמכי ה .22.2

הגשת התשובות, במידה שנמסרו, בטלים ומשתתף האחרון ו/או עד למועד  המוקדמת לקבלת מידע

נספחיה, בצירוף תיקונים, על זו  פנייהלא יהיה רשאי להסתמך עליהם. רק האמור במסמכי 

 וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את החברה. הבהרות

ו/או מסמכים  המוקדמת לקבלת מידע פנייהכל המסמכים הנמסרים למשתתף לצורך השתתפות ב .22.3

שיסופקו, אם יסופקו, למשתתפים כהשלמה, הם רכושה הבלעדי של החברה; מסמכים אלה 

בלבד ועליו להחזירם  קבלת מידעמוקדמת לה פנייהמושאלים למשתתף לצורך הכנת התשובה ל

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת התשובות, בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו. עד לחברה 

משתתף אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, 

 לבד מהגשת תשובה.

אשר החברה י והמוחלט של נתון לשיקול דעתה הבלעד פנייה המוקדמת לקבלת מידעכל האמור ב .22.4

מוקדמת לקבלת ה הפנייהו/או להוסיף ו/או לשנות מתנאי  רשאית לקבוע נהלים או לתת הוראות

וניהולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  מוקדמת לקבלת מידע פנייהכנדרש לשם עריכת ה , בכל עת,מידע

 . פנייהובכפוף לדין, אף אם לא צוינו במפורש ב

המוקדמת  הפנייהלבצע כל דבר המוקנה לה לפי מסמכי חברה זכות האין באמור כדי לגרוע מ .22.5

, סוגם להתקשרות הליכיםו/או הדין, בכל מועד לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לקבלת מידע 

, הליךמשא ומתן בכל דרך ובכל מועד עם משתתף, לקבל הסתייגויות, לשנות את מסמכי ה וסיווגם,

ל הליך זה ו/או כל הליך אחר במידה שיבוצע בעקבותיו להתיר הגשת בקשות מחודשות או לבט

 לאחר מכן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הדין ובכפוף להוראות כל דין. 
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התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת משום  המוקדמת לקבלת מידע למען הסר ספק אין בפנייה .22.6

ת תוכן ו/או תנאים ו/או להכללתשובה ו/או הצעה עתידית כלשהי ו/או לביצוע התקשרות כלשהי 

, הכל לפי פנייהבקשר לנשוא ה בהתקשרות כאמור ו/או בהליכים לביצועה, שבתשובת המשתתף

כדי להוות הצהרה ו/או מצג  וז פנייהשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בפניה למשתתף כלשהו ב

ידי כלשהו הליך תחרותי עתהחברה ו/או מי מטעמה שהמשתתף ו/או הצעתו עומדים בתנאי  דייל ע

 .הקבלתתשובתו ו/או הצעה עתידית ו ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת

לנספחיה על המשתתף להביא זאת מיד עם ידיעתו על כך  פנייההכל מקרה של סתירה בין ב .22.7

  לחברה אשר תחליט בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

, אין בהם מוקדמת לקבלת מידעה יהמתנאי הפניביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי  .22.8

 .האו של תנאי אחר מתנאי פנייהכשלעצמם כדי לפגוע בתוקפה של ה

ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט  וז מוקדמת לקבלת מידעה פנייהבכל מחלוקת בקשר ל .22.9

 יפו סמכות השיפוט הבלעדית. –בתל אביב המוסמכים 

, תהא להם המשמעות שיש להם היאו בנספח פנייהבמלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר  .22.10

 , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1981 –בחוק הפרשנות, התשמ"א 

 

 בכבוד רב, 

          

 רעות דוידוביץ'

 ניר קנטוב

 

 

 

 

 פנייהכי קראנו את כל מסמכי ה ,אנו, החתומים מטה ומוסמכים להגיש את תשובה זו בשם המשתתף מצהירים

, הבנו אותם על בוריים ואנו ותנאיה נספחיה על מערכת מידע לניהול חדר בקרהבנושא לקבלת מידע המוקדמת 

 מסכימים להם:

 
 
 
 

       

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 אישור על השתתפות בהליך -נספח א' 
 (דמת לקבלת מידעפנייה המוקל 6  )סעיף

 לכבוד
 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 (, קרית עתידים8מגדל עתידים )בניין מס' 
 תל אביב

 
 davidovitz@ingl.co.ilרעות דויודביץ' לידי 

 
"( משתתףה)להלן: "אני, הח"מ, המוסמך לפעול בשם ____________________________________ 

, מאשר ("פנייהה")להלן:  מערכת מידע לניהול חדר בקרה עבור( RFI) מוקדמת לקבלת מידע פנייהלעניין 

 בריבוע הרלבנטי להלן(: Xבזאת כלהלן )נא סמן 

 
 פנייהמענה לולהגיש הליך להשתתף ב משתתףבכוונת ה. 
 
 פנייהלמענה ולהגיש הליך להשתתף ב משתתףאין בכוונת ה. 
 

 משתתףיצירת קשר עם ה

 : איש קשר ראשון

 טלפון: ___________________ מכשיר נייד: _____________________

 פקס: ____________________ דואר אלקטרוני: _________________________

 

 :איש קשר חלופי

 טלפון: ___________________ מכשיר נייד: _____________________

 ___________ דואר אלקטרוני: _________________________פקס: _________

 

 משתתףפרטי ה

 : _______________________________משתתףשם ה

 : ____________________________משתתףשם נציג ה

 : __________________________משתתףתפקיד נציג ה

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 __________________  כתובת: _____

 דואר אלקטרוני: _______________________

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תאריך:__________________
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 מפרט  – 'בנספח 
 


