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.1

הגדרות
במכרז זה ,תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"אתרים"
"בעל זיקה"

-

כל המתקנים הקיימים או העתידיים של החברה בהם יבוצע השימוש
בציוד ובשירותים ,עפ"י מכרז זה וכפי שתחליט החברה לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

-

בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח – .1968

-

ההסכם המצורף למכרז זה כנספח ב' וכן מסמכי המכרז על כל נספחיהם
חתומים על ידי החברה והמציע ,וכל מסמך אחר אשר המכרז ו/או
ההסכם מפנים אליהם במפורש אף אם לא צורפו.

"ההסכם"

-

הצעת מציע הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי מסמכי
המכרז ונספחיהם כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין ,בצירוף מסמך זה
וכל הבהרה ותיקון לו.

"הצעה"

-

טופס להגשת הצעת מחיר שיגיש המציע בנוסח נספח יא' המצ"ב בהתאם
לתנאי המכרז .החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את טופס
הגשת הצעת המחיר בהתאם לצרכיה.

-

וועדת המכרזים של החברה בהרכבה כפי שהוא מעת לעת ,לרבות צוות
מטעמה שמונה לשם בדיקת ההצעות.

-

מציע במכרז ,שהוועדה הודיעה לו בכתב כי הוא הזוכה על פי תנאי המכרז.

-

מכשיר טלפון סלולארי מוגן פיצוץ מסוג  IS520.1של חברת
 MOBILEו/או מסוג שווה ערך מאושר כהגדרתו להלן.

"יחידת קצה שוות
ערך מאושר"

-

מכשיר טלפון סלולארי מוגן פיצוץ אשר עומד במלוא הקריטריונים
המפורטים במפרט הטכני.

"הספק"

-

הזוכה במכרז שנחתם עימו ההסכם על פי תנאי המכרז.

"הצעת המחיר"
"הוועדה"
"הזוכה"
"יחידת קצה"

"המכרז"

i.safe

-

מכרז פומבי לרכישת ציוד (כהגדרתו להלן) ,תכנון ,אספקה ,התקנה,
הקמה ,הגדרה ,הפעלה ,תחזוקה והטמעת המערכות (כהגדרתן להלן)
לחברה ,הכל כמפורט במסמך זה שמספרו .370199

"המערכת" או
"המערכות"

-

מערכת תקשורת סלולארית הכוללת יישום ( POC
 )Cellularואשר עומדת במלוא הקריטריונים המפורטים במפרט הטכני.

"מערכת ההולכה"

-

"מציע"

-

המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל ,כהגדרתה בסעיף  2לחוק
משק הגז הטבעי ,התשס"ב.2002-
מי שהגיש הצעה על מנת להשתתף במכרז זה.

"המפרט הטכני"

-

נספח א' להסכם.

"מרכז שיגור" או
"עמדת ניהול"

-

מערכת מחשב השולטת על כל יחידות הקצה אשר עומדת במלוא
הקריטריונים המפורטים במפרט הטכני.

-

מתן השירותים ואספקת הציוד של הזוכה במכרז לחברה ,בהתאם
לדרישת החברה ובכפוף להוראות ההצעה וההסכם.

"עבודות"
"ציוד"

"שירותים"
-
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הציוד ו/או המערכות ו/או המכשור שתרכוש החברה מהזוכה ,כמפורט
בהסכם ,לרבות יחידות קצה ו/או יחידות קצה שוות ערך מאושר ,מרכזי
שיגור וכרטיסי סים הכוללים חבילות תקשורת סלולארית ,כהגדרתן
במפרט הטכני.
כהגדרתם בהסכם ובמפרט הטכני ולרבות תכנון ,אספקה ,הקמה ,התקנה,
הגדרה ,הפעלה ,אחזקה הטמעה ומתן שירות שוטף למערכת תקשורת
סלולארית הכוללת אפליקציית )Push To Talk Over Cellular( POC
לרבות ביצוע אינטגרציה מלאה ומוכחת לתווך רשת התקשורת
הסלולארית על גביה יופעל היישום ואשר עומדת במלוא הקריטריונים
המפורטים במפרט הטכני.
3

.2

רקע על החברה
 .2.1חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה" או "נתג"ז") הינה חברה
בבעלות ממשלתית מלאה והיא בעלת רישיון ,בהתאם להוראות חוק משק הגז
הטבעי ,התשס"ב –  ,2002להקמה והפעלה של מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל.
מערכת זו כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה (עד  )BAR 80בתוואי
קיים ועתידי של כ–  650ק"מ ויותר ,תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז ותחנות
להפחתת לחץ הגז ולמנייה ( )PRMSהפרושות ברחבי הארץ.
הקמת מערכת ההולכה הינה פרוייקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי,
הן מבחינה כלכלית ,הן מבחינת איכות הסביבה ,והן לצורך מתן מענה לצורכי
החשמל הגדלים של המשק.
תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות,
באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה ,כתחנות
כוח ,מפעלי תעשייה גדולים וצרכנים אחרים ,לרבות חברות חלוקה לצרכנים קטנים.
מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת ,ישנם מקטעים נוספים הנמצאים בהליכי
תכנון שונים ובשנים הקרובות החברה עומדת להמשיך ולהרחיב את פריסתה.
 .2.2החברה אחראית ,מפעילה ומתחזקת את מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי אשר
כוללת  4מרכיבים:
2.2.1

תחנות קבלת גז טבעי מספקים –  3תחנות :אשדוד ,אשקלון ,חדרהLNG-
(עתידות להתווסף  2תחנות קבלה נוספות בחוף דור);

2.2.2

מתקני  PRMSלהפחתת לחץ ומדידה של גז טבעי –  46מתקנים;

2.2.3

תחנות הגפה –  45תחנות;

2.2.4

צנרת הולכה יבשתית וימית באורך של כ 650-ק"מ.

להלן יוצגו מקטעי צנרת ההולכה:
תוואי זרימה
אשדוד – תל-אביב – חדרה  -חוף דור (צינור ימי)
אשדוד – שורק נשר – קריית גת – אשקלון,
קריית גת – באר-שבע – רמת חובב – דימונה – מישור רותם –
סדום
חוף דור  -חגית – תל-קשיש – חיפה ,תל קשיש – אלון תבור
דברת –בית קשת – א.ת ציפורית
אשדוד-שורק
אשדוד – חולות  -פלמחים
סדום – נאות הכיכר – ירדן
רמלה – יד חנה – אליקים

אורך כללי
 98ק"מ
 94ק"מ
 135ק"מ
 84ק"מ
 27ק"מ
 22ק"מ
 15ק"מ
 16ק"מ
 90ק"מ

 .2.3לחברה מספר אתרים המשמשים לניהול תפעול ולוגיסטיקה:
2.3.1

תל אביב – רמת החייל (מטה ומשרדים ראשיים);

2.3.2

צפון  -חיפה ,צ'ק פוסט( .מרכז לוגיסטי);

2.3.3

מרכז  -כנות (מרכז לוגיסטי מרכזי);

2.3.4

דרום  -מישור רותם (מרכז לוגיסטי).

 .2.4מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת
www.ingl.co.il
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הבהרה  :הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה
כללית בלבד ואין בו כדי להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.
.3

מהות ההתקשרות ,תנאיה ,לוחות זמנים לביצועה והיקפה
 .3.1בכוונת נתג"ז להצטייד במכשירי טלפון סלולאריים מוגני פיצוץ ,כמפורט להלן ,אשר
יתמכו במערכת קשר אלחוטית בטכנולוגיית )Push To Talk Over Cellular( POC
לצורך ניהול ותפעול צוותי העבודה של החברה.
 .3.2החברה מפעילה כיום מכשירי סלולאריים יעודיים מסוג "מירס" להפעלה בסביבה
נפיצה המאפשרים הפעלת תקשורת רדיו על גבי רשת "מירס" וכמות של עשרות
טלפונים סלולאריים "רגילים" המשמשים את בעלי התפקידים בחברה ליצירת
תקשורת טלפוניה ,בגישה לאינטרנט ובהפעלת יישומים יעודיים נדרשים.
 .3.3החברה מעוניינת לקבל הצעות לבחירת זוכה במכרז זה לשם קבלת שירותים
הכוללים אספקה ,התקנה ,הפעלה ,הטמעה ,תחזוקה ומתן שירות שוטף ,כמפורט
במסמכי המכרז ולכל תקופת ההתקשרות ,למכשירי טלפון סלולאריים מוגני פיצוץ
אשר ייתמכו במערכת תקשורת אלחוטית מבוססת יישום  POCכולל אינטגרציה
מלאה ומוכחת לתווך רשת התקשורת הסלולארית על גביה יופעל היישום.
 .3.4במסגרת מכרז זה ,בכוונת החברה לרכוש ציוד ומערכות ולקבל שירותים אשר יתנו
מענה לתמיכה בכיסוי סלולארי בכל הארץ ,בשימת דגש על אתרי החברה השונים.
 .3.5המענה הנדרש הינו בתצורת "פרוייקט מפתח" ( )TURN KEYלפיו הזוכה יספק
מענה כולל ויהיה אחראי בלעדי על תכנון ,אספקה ,הקמה ,התקנה ,הגדרה ,הפעלה
ואחזקה של המערכת הכוללת:
3.5.1

יחידות קצה סלולאריות;

3.5.2

יישום ;POC

3.5.3

חבילות שירות על גבי רשתות סלואלריות;

כל זאת בהתאמה מלאה למפרט הדרישות המוצגות במכרז ובהסכם.
 .3.6יובהר כי ,המציע יגיש הצעתו עבור מרכז השיגור והמערכות (כהגדרתם בסעיף 1
לעיל) אשר עומדים במלוא הקריטריונים המפורטים במפרט הטכני .כמו כן ,יגיש
המציע את הצעתו עבור יחידות הקצה ו/או יחידות קצה שוות ערך מאושר אשר
עומדות במלוא הקריטריונים המפורטים במפרט הטכני (כהגדרתם בסעיף  1לעיל).
 .3.7כמפורט בסעיף  19להלן ,החברה תבחן את התאמת הציוד ,העבודות והשירותים
לחברה ואת עמידת הציוד בהוראות המפרט הטכני.
 .3.8על המציע לעמוד בלוח הזמנים השלדי הכולל למתן השירותים למערכות (מצ"ב
כנספח ט' להסכם) .מובהר ,כי לוח הזמנים הינו משוער וניתן לשינוי על ידי החברה,
מעת לעת ,בהתאם לקצב התקדמות קבלת השירותים ולשיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
 .3.9מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי העבודות והשירותים בקשר עם כל המערכות
והציוד הנזכרים לעיל ולהלן יבוצעו על ידי הזוכה ואינה מתחייבת להיקף ביצוע
עבודות כלשהו .כמו כן ,מובהר כי פירוט אודות המערכות והציוד נעשה לידיעה
כללית בלבד והוא מבוסס על המרכיבים ,הדרישות ,האישורים והתכנונים וכיו"ב
הידועים לחברה במועד פרסום המכרז ,וכי לזוכה לא תהיה עילת תביעה כלשהי כנגד
החברה בגין שינויים בכמות ו/או בהיקפי המערכות ו/או בהיקף השירותים ו/או
העבודות.
5
סימוכין 370199

 .3.10על אף האמור לעיל לגבי כמות המערכות ,הציוד והיקף השירותים והעבודות
הנדרשים ,החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להגדיל או להקטין את
כמות המערכות ו/או הציוד והיקף השירותים והעבודות המוזמנים וכן לפצל את
קבלת השירותים ו/או העבודות בין כמה מציעים ,מבלי שהדבר ייחשב להפרת
ההסכם ומבלי שיחול שינוי במחירים הנקובים בהצעת המחיר.
 .3.11לחברה נתונה אופציה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להגדיל בכל עת ומכל סיבה שהיא
את היקף העבודות ,הציוד והשירותים נשוא מכרז זה במהלך כל תקופת ההתקשרות,
לרבות בכל תקופת אופציה ,בנפרד ,בשיעור של עד מאה אחוזים ( )100%מהיקף
העבודות ו/או השירותים ו/או המערכות ו/או הציוד המקורי לפי תנאי המכרז
וההסכם על נספחיו ,ומבלי שהגדלה כאמור תפגע במחירים המפורטים בהצעת
המחיר.
 .3.12מובהר ,כי הכמות הנקובה בטופס הגשת הצעת המחיר שבנספח יא' למכרז הינה
אומדן בלבד והחברה אינה מתחייבת לעשות בה שימוש כלל ו/או בהיקף כלשהו .לכן,
אי שימוש בכל או חלק מהכמות שבכתב הכמויות כאמור לא יהווה עילה לשינוי
במחיר שבהצעת המחיר של הקבלן בנספח יא' למכרז כפי שאושר על ידי החברה.
 .3.13מובהר ,כי על המציע לוודא בטרם הגשת הצעתו כי הבין את כל הוראות ההסכם
העוסקות בתשלום התמורה ,הפיילוט ובביצוע שינויים בשירותים ובתמחירים
השונים .בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר
לכך ויהיו מנועים לטעון כלפי החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור בסעיף
קטן זה.
 .3.14התעריפים שבהצעה הינם קבועים ולא תחול עליהם הצמדה כלשהי במשך כל תקופת
ההתקשרות.
.4

תקופת ההתקשרות
 .4.1כמפורט בסעיף  12להלן ,התקשרות נשוא מכרז זה תחל ביום חתימת ההסכם על ידי
הצדדים (לאחר תקופות הפיילוט הראשונה והשנייה) .ההסכם שייחתם עם הזוכה
יהיה בתוקף למשך  36חודשים החל ממועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים ("תקופת
ההתקשרות הראשונה").
 .4.2לחברה מוקנית האופציה להאריך את ההסכם ,מעת לעת ,לתקופות קצובות שכל
אחת מהן לא תעלה על  12חודשים בהתאם לצרכי החברה (תקופה כזו יכולה להיות
לדוגמא גם  6חודשים או פחות) ,וזאת עד לסך  24חודשים נוספים ממועד סיום
התקופה הראשונה (להלן ביחד ולחוד ,לפי העניין" :תקופת ההתקשרות הנוספת").
 60 .4.3ימים לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או כל תקופת התקשרות נוספת,
ככל שמומשה כאמור ,ימסור על כך הזוכה התראה בכתב לחברה.
 .4.4הארכת תקופת ההסכם תעשה במתן הודעה לזוכה עד  30ימים לפני תום תקופת
ההתקשרות הראשונה או תקופת ההתקשרות הנוספת ,לפי העניין.

.5

תנאי סף להשתתפות בהליך
ההשתתפות במכרז מותנית בהתקיימות מלוא התנאים הבאים:
 .5.1המציע הינו חברה הרשומה כדין בפנקס רשם החברות בישראל וברשותו כל
האישורים לרבות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים") ,דהיינו:
5.1.1

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין;
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5.1.2

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ.

 .5.2המציע הינו מפעיל שירותי סלולאר ,בעל רשיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד
בשיטה התאית (רט"ן( מטעם משרד התקשורת במדינת ישראל ,ו/או שהמציע פועל
כאינטגרטור ואשר נכון למועד פרסום המכרז ,הינו בעל  3שנות ניסיון לפחות באפיון,
תכנון ,התקנה ,הפעלה ,שירות ,תמיכה טכנית ואחזקה של מערכות קשר רדיו
קונבנציונאלי ו/או  DMRו/או  APCO25ו/או ( TETRAנספח ה';)2
 .5.3המציע הינו בעל מוקד שירות לקוחות ומעבדת שירות מרכזית (נספח ה';)1
 .5.4המציע בעל שישה ( )6חודשי ניסיון לפחות בהפעלה ,אספקה ותחזוקה של מערכת
 POCבישראל הכוללת לפחות (נספח ה':)3
5.4.1

 2שרתי מרכז מערכת באתרים שונים;

5.4.2

 1,000משתמשים מוגדרים ופעילים;

5.4.3

 3לקוחות כאשר כל אחד מהם מפעיל לפחות  100יחידות קצה ועמדת ניהול
אחת בישראל;

5.4.4

קבוצת דיבור אחת פעילה עם למעלה מ 100 -משתמשים;

5.4.5

 50קבוצות דיבור מוגדרות ופעילות.

 .5.5אפליקציית ה POC -אותה מתעתד המציע לספק במסגרת המכרז מופעלת בלפחות
 50,000יחידות קצה ברחבי העולם (נספח ה';)5
 .5.6המציע הינו מפיץ מורשה מטעם ספק אפליקציית ה POC -אותה מתעתד המציע
לספק במסגרת המכרז לשימוש והפצה למשך כל תקופת ההתקשרות .יובהר ,כי ככל
שתקופת ההתקשרות תוארך ,מעת לעת ,ימציא המציע מכתב הסמכה מעודכן מאת
ספק אפליקציית ה( POC -נספח ה'.)6
 .5.7הצהרת המציע בדבר עמידת הציוד שיציע במסגרת מכרז זה (כהגדרתו בסעיף 1
למכרז) במלוא הקריטריונים המפורטים במפרט הטכני (נספח ה'.)4
.6

הודעה מוקדמת של מציע על כוונתו (לא מחייבת) להגיש הצעה למכרז
 .6.1מציע המעוניין להשתתף במכרז הנדון ולהגיש הצעה ,מתבקש (מבלי שיהיה בכך
התחייבות מצידו להגיש הצעה) ,למסור על כך הודעה לחברה כאמור בנספח יב'
למכרז ,עם קבלת מסמכי המכרז ועוד קודם למועדים הנקובים בסעיף  8להלן,
לכתובת הדוא"ל המפורטת בסעיף  9להלן.

.7

עיון במסמכי המכרז וקבלתם
 .7.1ניתן לקבל את מסמכי המכרז במועדים המפורטים בטבלה בסעיף (8א) להלן במשרדי
החברה בכתובת :רח' ראול ולנברג  ,36בית כלל (בניין מס'  ,)8קרית עתידים ,תל
אביב ,קומה .32
 .7.2עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז אינו כרוך בתשלום.
 .7.3בעת מסירת מסמכי המכרז למציע ימסור כל מציע לנציג החברה המוסמך:
 .7.3.1את שם גוף מקבל המסמכים והמציע שהוא מייצג;
 .7.3.2שם איש קשר אחד לפחות אשר מוסמך לייצג את המציע לעניין מכרז זה;
 .7.3.3כתובת למסירת הודעות למציע ,לרבות כתובת דואר אלקטרוני;
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 .7.3.4אישור בחתימת המציע כי נציגו מוסמך לקבל את מסמכי המכרז מטעמו.
הערה:
יש חובה לקחת חוברת מכרז מקורית (עותק קשיח) ,שאותה יש להגיש במועד
הגשת ההצעות .חומר אלקטרוני שיופץ באתר החברה הינו לעיון בלבד ולא להגשה.
לוח זמנים למכרז

.8

לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
א

מועדים למסירת
מסמכי המכרז

בימים א'-ה' החל מיום  8.3.2018בין השעות 09:00 - 16:00
(בערבי וימי חג ,חול המועד ,שישי ושבת לא תתאפשר מסירת
המסמכים).

ב

מועד אחרון
לבקשת הבהרות

לא יאוחר מיום  15.5.2018בשעה .16:00

ג

מועדים הגשת
הצעות

החל מיום  13.6.2018בין השעות  09:00 - 16:00ולא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום  14.6.2018בשעה 16.00
(בערבי וימי חג ,חול המועד ,שישי ושבת לא תתאפשר הגשת
הצעות).

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לדחות כל מועד מן המועדים
האמורים לעיל ו/או להודיע על מועדים נוספים נפרדים להגשת ההצעות לאחר המועד האחרון והודעה
על כך תימסר למציעים על פי המען שמסרו בעת רכישת מסמכי המכרז.
.9

הבהרות ותיקונים למסמכי המכרז
 .9.1מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות מהחברה בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז
ותנאיו ובכלל כך לגבי אופן הכנת ההצעה והגשתה ,בפנייה בכתב בשפה העברית בלבד
עד למועד הנקוב בסעיף (8ב) לעיל לכתובת הדואר האלקטרוני  ,viner@ingl.co.ilאו
במען להגשת בקשות האמור כמפורט להלן.
 .9.2בנוסף ,יוודא המציע את קבלת ההבהרה בטל' עם מר יחיאל וינר בטלפון 052-
 2070948מייד לאחר שליחתו.
 .9.3לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי במתן התשובות להבהרות ,ככל שתהיינה .החברה
לא תשיב להבהרות שנשלחו לאחר המועד האחרון לבקשת ההבהרות .תשובת
החברה תשלח בכתב על ידי נציג החברה לכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז
והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם .החברה תתחשב רק
בתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל.
 .9.4המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות אך בכל מקרה תשובות
אלה לרבות תיקונים לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם
ובין אם לאו.
 .9.5החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך
תישלח לכל המציעים על ידי החברה.

.10

איסור על תיאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים
 .10.1אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים ,או מספר תאגידים או גורמים
שונים וכיו"ב.
 .10.2מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל
זיקה למציע אחר ו/או מי מטעמם ולא יימצא בחשש לניגוד עניינים אסור על פי הדין
8
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עם החברה ויביא בכתב לידיעתה כל אפשרות לחשש כאמור .לעניין זה "תיאום
הצעה" :לרבות בהסכמים ,הסדרים ,הבנות מכל סוג ,במפורש או מכללא לגבי עניין
הקשור בהליך זה ,המחירים המוצעים ,תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעת מחיר,
מסירת ו/או החלפת מידע ו/או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו בצורה אחרת בין
המציעים ,בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.
.11

תוקף ההצעה ,איסור על שינויה וביטולה
 .11.1ההצעה שתוגש לחברה על ידי המציע תהיה בתוקף למשך  7חודשים מהמועד האחרון
להגשת ההצעות (וכפי ובמידה שתוארך על ידי החברה) .החברה תהא רשאית להורות
על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים אשר תודיע עליהם ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,וכן על הארכת כל תנאי אחר בקשר עם ההצעות .מציע שלא הודיע לחברה
על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי אחר
בקשר עימה כאמור לעיל ,לא ישותף בהמשך ההליך.
 .11.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או במקום
שהדבר הותר במפורש על פי תנאי המכרז והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא,
לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,לפסילת ההצעה .מציע רשאי לבטל הצעה
שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום האחרון להגשת
הצעות במכרז (וכפי ובמידה שהוארך על ידי החברה); לאחר ביטול כאמור ,לא יוכל
מציע לחזור בו מהביטול.

.12

תקופת ניסיון (פיילוט)
 .12.1על מנת להוכיח את עמידתו בתנאי המפרט הטכני ,יספק הזוכה בתוך  30ימים
מהודעת החברה לזוכה על זכייתו ,מערכת בדיקה מלאה הכוללת את הציוד,
המערכות ,העבודות והשירותים אשר יסופקו במסגרת המכרז לחברה (להלן:
"מערכת בדיקה מלאה") ,כאשר הכמויות של יחידות הקצה ומערכת השיגור יהיו
כמפורט להלן (להלן" :הפיילוט"):
( 4 12.1.1ארבע) יחידות קצה מהדגם שהזוכה הגיש בהצעתו אשר מצוייד במערכת
תקשורת סלולארית הכוללת אפליקציית  POCלרבות ביצוע אינטגרציה
מלאה לתווך רשת התקשורת הסלולארית על גביה יופעל היישום;
 12.1.2מערכת שיגור אשר תותקן במרכז הבקרה של החברה (ברח' ראול וולנברג ,36
תל אביב).
 .12.2החברה תבחן את הציוד ,המערכות ,העבודות השירותים ואת עמידתו של הזוכה
בתנאי המפרט הטכני ,בתקופה שלא תעלה על  45ימים החל מיום קבלת המערכת
לבדיקה מלאה מאת הזוכה (להלן" :תקופת הפיילוט הראשונה") .במהלך תקופת
הפיילוט הראשונה ,תבחן החברה את עמידת הזוכה בתנאי המפרט הטכני וכי כלל
השירותים ,העבודות והציוד אכן עונים לצרכי החברה ולשביעות רצונה.
 .12.3במידה ובתום תקופת הפיילוט הראשונה תמצא החברה כי הזוכה עומד במלוא תנאי
המפרט הטכני וכי הציוד ,המערכות ,העבודות והשירותים עונים לצרכי החברה
ולשביעות רצונה ,ייחתם ההסכם על ידי החברה וייכנס לתוקפו החל מיום זה ,וזאת
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .12.4במידה ובתום תקופת הפיילוט הראשונה ,תמצא החברה כי הזוכה אינו עומד במלוא
תנאי המפרט הטכני וכי הציוד ו/או המערכות ו/או השירותים ו/או העבודות אינם
עונים לצרכי החברה ו/או אינם לשביעות רצונה ,אזי תעניק החברה לזוכה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,תקופת פיילוט נוספת שלא תעלה על  30ימים ,אשר בה יידרש
9
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הזוכה לספק ו/או להחליף ו/או לשנות את הציוד ו/או המערכות ו/או השירותים ו/או
העבודות ,לפי העניין ולשביעות רצון החברה (להלן" :תקופת הפיילוט השנייה").
 .12.5במידה ובתום תקופת הפיילוט השנייה תמצא החברה כי הזוכה עומד במלוא תנאי
המפרט הטכני וכי הציוד ,המערכות ,השירותים והעבודות עונים לצרכי החברה
ולשביעות רצונה ,ייחתם ההסכם על ידי החברה וייכנס לתוקפו החל מיום זה ,וזאת
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .12.6במידה ולאחר תקופת הפיילוט הראשונה והשנייה ,לא יעמוד הזוכה בתנאי המפרט
הטכני ו/או הציוד ו/או המערכות ,ו/או השירותים ו/או העבודות לא יהיו לשביעות
רצון החברה ,אזי תפסול החברה את הצעת הזוכה כמפורט להלן ובסעיף  25.2להלן:
 12.6.1בתוך  14ימים מהודעת החברה על פסילת הזוכה ,יגיע הזוכה ,בתיאום מראש
עם החברה ,לאסוף את כל הציוד והמערכות שסופקו על ידו לחברה בתקופת
הפילוט הראשונה ו/או השנייה;
 12.6.2כמפורט בסעיף  25.2להלן ,החברה תבחר בזוכה אחר אשר הגיש את ההצעה
הנמוכה ביותר מבין רשימת שאר המציעים שעברו את תנאי הסף כמפורט
בסעיף  19.1להלן ("כשיר שני").
 12.6.3הוראות סעיף  12על כלל סעיפיו יחולו ,לפי העניין וככל הנדרש ,על הכשיר
השני ועל הכשירים הבאים אחריו (במידה ותפסלנה הצעותיהם של זוכים
נוספים).
 .12.7כמפורט בסעיף  27להסכם ,החברה תשלם סך של  5,000ש"ח לזוכה עבור כל תקופות
הפיילוט השונות ,וזאת ,בין אם תתקיים תקופת הפיילוט השנייה ובין אם לאו.
מובהר כי הזוכה יישא בכל העלויות הנוספות הכרוכות בבחינת מערכת הבדיקה
המלאה ובכל הפעולות שתידרש החברה לבצע בתקופות הפיילוט הראשונה והשנייה.
באשר לציוד  -לאחר חתימת ההסכם על ידי הצדדים ,תשולם התמורה רק עבור
הציוד שיירכש על ידי החברה ואשר עמד בתנאי המפרט הטכני והיה לשביעות רצון
החברה.
 .12.8מציע שהוגדר כזוכה ולא עמד בתנאי המפרט הטכני בתקופת הפיילוט הראשונה
והשנייה מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר
לכך ויהיה מנוע מלטעון כלפי החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור בסעיפי
 12לעיל.
.13

הנחיות להגשת ההצעה
הצעת מציע תכלול את כל המסמכים והמידע הנדרשים ,הכל בהתאם להנחיות המפורטות
להלן:
 .13.1מציע יגיש את הצעתו במעטפה ראשית עליה יהיה כתוב "מכרז למערכת קשר
אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית" .המעטפה הראשית תכלול  2מעטפות סגורות
נפרדות שתסומנה מעטפה (א) ו-מעטפה (ב) ,כאשר מצורפים להן:
 13.1.1מעטפה (א) תתייחס לעמידה בתנאי הסף שבסעיף  5לעיל וכן לכל תנאי אחר
שעל המציע להוכיח לחברה ותכלול את כל המסמכים שלהלן:
13.1.1.1

מסמך זה (המכרז) על כל נספחיו וכן התקליטור שצורף
למסמכי המכרז ,ובכלל זה ההסכם (נספח ב' למכרז) בצירוף
חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך ,ובצירוף חותמת
המציע וחתימה בר"ת על כל יתר העמודים; מובהר כי
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בחתימתו מסכים המציע לכל התנאים והדרישות המפורטים
במסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם;
13.1.1.2

העתק תעודת ההתאגדות של המציע;

13.1.1.3

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים
כדין ,בהתאם לדרישת סעיף  5.1.1לעיל;

13.1.1.4

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן
מע"מ ,בהתאם לדרישת סעיף  5.1.2לעיל;

13.1.1.5

תצהיר חתום על ידי עורך דין כי המציע הינו בעל מוקד שירות
לקוחות ומעבדת שירות מרכזית (נספח ה';)1

13.1.1.6

תצהיר חתום על ידי עורך דין ,כי המציע הינו מפעיל שירותי
סלולאר ,בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה
התאית (רט"ן( מטעם משרד התקשורת במדינת ישראל וכן יש
לצרף את העתק הרישיון ,כאמור ,כשהוא חתום על ידי עורך
דין בחותמת "נאמן למקור" ,ו/או (לפי העניין) תצהיר כי המציע
פועל כאינטגרטור אשר נכון למועד פרסום המכרז ,הינו בעל 3
שנות ניסיון לפחות באפיון ,תכנון ,התקנה ,הפעלה ,שירות,
תמיכה טכנית ואחזקה של מערכות קשר רדיו קונבנציונאלי
ו/או  DMRו/או  APCO25ו/או ( TETRAנספח ה';)2

13.1.1.7

תצהיר כי המציע הינו בעל בעל שישה ( )6חודשי ניסיון לפחות
בהפעלה ,אספקה ,ותחזוקה של מערכת  POCכמפורט בסעיף
 5.4לעיל ונספח ה';3

13.1.1.8

מסמך מספק אפליקציית ה POC -המאשר כי אפליקציית ה-
 POCאותה מתעתד המציע לספק במסגרת המכרז מופעלת
בלפחות  50,000יחידות קצה ברחבי העולם( .נספח ה';)5

13.1.1.9

מסמך מספק אפליקציית ה POC -אותה מתעתד המציע לספק
במסגרת המכרז המאשר כי המציע הינו מפיץ מורשה לשימוש
והפצה למשך תקופת ההתקשרות .יובהר ,כי ככל שתקופת
ההתקשרות תוארך ,מעת לעת ,ימציא המציע מכתב הסמכה
מעודכן מאת הספק אפליקציית ה( POC -נספח ה';)6

13.1.1.10

טבלת היענות ,הצהרות המציע ופירוט המסמכים (נספח ג');

13.1.1.11

אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים למכרז ולהסכם
(נספח ג';)1

13.1.1.12

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח ד') ,חתום על
ידי כדין ומאושר על ידי עורך דין;

13.1.1.13

תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי המציע ומאושר
על ידי עורך דין (נספח ו');

13.1.1.14

אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע
על ההצעה (נספח ז') ,חתום כדין;

13.1.1.15

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ,על המציע להמציא את
האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת
11
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המכרזים ,התשנ"ב ,1992-על פי הנוסח המצורף כנספח ח'
למכרז;
13.1.1.16

ערבות מכרז בנוסח המפורט בנספח י' למכרז;

13.1.1.17

תצהיר המציע בדבר עמידת הציוד שיציע במסגרת מכרז זה
(כהגדרתו בסעיף  1למכרז) במלוא הקריטריונים המפורטים
במפרט הטכני (נספח ה';)4

13.1.1.18

הודעה על כוונת המציע להשתתף במכרז וכן פרטי התקשרות
עם נציג המציע ,לרבות מספרי טלפון ,פקס וטלפון נייד ,וכן מען
פיזי וכתובת דוא"ל (נספח יב');

13.1.1.19

כל הבהרה ותיקון ששלחה החברה למציע במסגרת המכרז,
חתומים בר"ת וחותמת המציע.

 .13.2מעטפה (ב) תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת הצעת המחיר
שבנספח יא' למכרז חתום על ידי המציע ,בהתאם להנחיות שבסעיף  15להלן .אין
לצרף את הצעת המחיר למעטפה (א).
 .13.3ההצעה (מעטפה (א) ומעטפה (ב)) תוגש ב 3-עותקים (מקור בצירוף  2העתקים) .על
העותק המקורי של ההצעה (חוברת המכרז המקורית הכרוכה שנמסרה למציע
מהחברה) יירשם במקום ברור "מקור".
למען הסר ספק ,כל אחת מהמעטפות (א) ו(-ב) תכלול  3עותקים (מקור בצירוף 2
העתקים).
 .13.4מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי המכרז ,מסמכיו,
נספחיו ותנאי ההסכם .נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות
בכל דרך בקשר לתנאי המכרז ומסמכיו ,לחברה תהא זכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ,לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם
טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או להודיע על הסרתה כתנאי
לשקילת ההצעה .הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז
והדין.
 .13.5ההצעות תוגשנה לכתובת שלהלן עד המועד האחרון להגשת ההצעות כמפורט בסעיף
(8ג) לעיל :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,רח' ראול ולנברג  ,36בית כלל
(בניין מס'  ,)8קרית עתידים ,תל אביב ,קומה  ,32לידי איש הקשר של החברה לעניין
זה בלבד – מר יחיאל וינר (טלפון ,)054-2070948 :לצורך הכנסתה ל"תיבת
המכרזים" .משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל -
במועד ובמקום ההגשה שלעיל.
מגיש ההצעה יקבל אישור בדבר מסירת הצעתו ,חתום בידי נציג החברה שהוסמך על
ידה לעניין זה; אישור על קבלת ההצעה מהווה ראיה לעצם מסירת ההצעה בלבד והוא
אינו מהווה אישור להגשתה בהתאם לתנאי המכרז ,או לנכונות האמור בה.
.14

דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או מחלקם השלמות והבהרות
לאמור בהצעתם ,בכתב ו/או בעל-פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן לגבי שאר המציעים,
וככל שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.
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.15

הגשת ההצעה הכספית וסופיות התמורה
 .15.1ההצעה הכספית תוגש רק על גבי הטופס בנספח יא' בשקלים חדשים ,תוך הקפדה על
כך כי מחיר כל סעיף בנפרד יהיה נמוך או שווה למחיר המירבי שמופיע בטבלה עבור
אותו סעיף .ההצעה הכספית תצורף כאשר היא חתומה כדין על ידי המציע.
 .15.2המחירים שבהצעה אינם כוללים מס ערך מוסף ואינם צמודים למדד או מטבע
כלשהם .לא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע ,גם בתקופות ההתקשרות
הנוספות ,ככל שתוארך ההתקשרות ,אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע
בו.
 .15.3יש למלא בכתב יד ברור ובעט שחור או כחול את המפורט בנספח יא'.
 .15.4מובהר כי התעריפים שיגיש המציע במסגרת הצעתו וכפי שתאושר על ידי החברה,
יהיו גלובאליים ויהוו את התמורה הסופית ,הבלעדית והממצה בעבור כל העבודות,
הציוד והשירותים הניתנים על פי המכרז וההסכם ועל כן כוללים ,בין היתר ומבלי
למעט ,את כל האמור בנספח יא' למכרז ויתווסף להם מע"מ כדין בלבד ,למעט
כמפורט אחרת בהסכם .כמו כן ,ההתמורה הנקובה בהצעת המחיר תכלול את כל
העלויות הכרוכות בביצוע השירותים ,העבודות ומכירת הציוד ,כמפורט בסעיף 27
להסכם ,לרבות אריזה ,הובלה ,אחריות ,התקנה ,הקמה ,הטמעה ,הפעלה ,מיסים
וכו' וכן כל עלות והוצאה אחרת הכרוכה בביצוע התחייבויות המציע (להלן:
"התמורה").
 .15.5החברה תשלם לזוכה תמורה בעבור ביצוע העבודות ,רכישת הציוד וקבלת שירותיו
לפי המחירים שהציע בהצעת המחיר וכפי שתאושר על ידי החברה ,בהתחשב בהיקף
הרכישה והביצוע בפועל כפי שתורה עליו החברה ותאשרו ,מעת לעת.
 .15.6מובהר כי כל תכליתם של היקפי העבודה האמורים בהסכם על נספחיו ,לרבות בטופס
הגשת הצעת המחיר הוא ליצור בסיס שוויוני להערכת ההצעות .אין בהערכת היקפי
העבודה כאמור כדי לחייב את החברה ולהטיל עליה מחויבות כספית כלשהי כלפי
הזוכה משום שהדבר כפוף למשתנים רבים ,חלקם אינם ידועים לחברה במועד זה.
לכן ,החברה שומרת על זכותה להגדיל את היקף העבודה ו/או הציוד מבלי לשנות את
המחיר המוצע על ידי הזוכה ושאושר על ידי החברה ,בכפוף למפורט בהסכם .עוד
יובהר ,כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש יחידות קצה מסוג מסויים או
מסוגים שונים בהיקף ובכמות המתאימים לצרכי החברה ,לשביעות רצונה ולשיקול
דעתה הבלעדי.
 .15.7כמפורט בסעיף  27להסכם ,החברה תשלם סך של  5,000ש"ח לזוכה עבור כל תקופות
הפיילוט השונות ,וזאת ,בין אם תתקיים תקופת הפיילוט השנייה ובין אם לאו.
מובהר כי הזוכה יישא בכל העלויות הנוספות הכרוכות בבחינת מערכת הבדיקה
המלאה ובכל הפעולות שתידרש החברה לבצע בתקופות הפיילוט הראשונה והשנייה.
באשר לציוד  -לאחר חתימת ההסכם על ידי הצדדים ,תשולם התמורה רק עבור
הציוד שיירכש על ידי החברה ואשר עמד בתנאי המפרט הטכני והיה לשביעות רצון
החברה.

.16

הוצאות השתתפות בהליך
 .16.1עצם ההשתתפות בהליך כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל
ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך ולאחריו ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה
להליך וכל ההליכים לפיו ,הגשת ההצעה ועדכונה ,בדיקת העבודות ,הציוד
והשירותים במהלך תקופות הפיילוט הראשונה והשנייה (לפי העניין) ,תשלומים,
הוצאות משפטיות ואחרות ,יהיו על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המציע ,ללא
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קשר לתוצאות ההליך ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה ו/או טענה להחזר כספים ו/או
לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.
 .16.2מבלי לגרוע מכלליות 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 מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם ,בכל
מועד ומכל סיבה שהיא ,לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו
או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול ,בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או
בביטול בחירתם כאמור.
.17

בירור ובדיקות מוקדמות
 .17.1המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה
מוקדמת בקשר להגשת הצעתו לרבות כל מידע ונתון טכני ,טכנולוגי ,הנדסי ,כלכלי
ומשפטי וכל מידע אחר ,לרבות מידע ו/או מצג שנמסר ,ככל שנמסר ,בכל דרך שהיא,
מטעם החברה .בהגשת הצעתו ,המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו
בקשר לאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 .17.2מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה ,לרבות במסמך ו/או אמירה מכל סוג
שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד למועד הגשת ההצעות,
במידה שנמסרו ,בטלים ,ולא ייצרו מצג ו/או התחייבות מסוג כלשהו של החברה ו/או
מי מטעמה ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי המכרז
ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב
במהלך המכרז ולמטרת ניהולו ,יחייבו את החברה .בהגשת הצעתו המציע מוותר
מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או
מי מטעמה.
 .17.3במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר
בקשר לאמור לעיל ו/או במסמכי המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה
בצירוף הפירוט הנדרש ,לפני המועד האחרון לבקשת הבהרות ובכל מקרה לפני
המועד האחרון להגשת ההצעות ,כמפורט במכרז זה ,על מנת לקבל את הנחיות
החברה שתינתנה ,ככל שתינתנה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ותחייבנה את המציעים
כחלק בלתי נפרד ממסכי המכרז.
 .17.4בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מסמכי המכרז לא
יגרעו מהתחייבות המציע לבצע את כל העבודות הנדרשות והשלמתן לשביעות רצונה
המלאה של החברה.
 .17.5המציע מצהיר בהגשת הצעתו כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי
החברה בגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו.

.18

הוראות ותנאים מחייבים
לצורך השתתפותו במכרז והגשת ההצעה ,יביא המציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה ,הכללים
והתנאים המחייבים ,הנוגעים לנושא מכרז זה ,לר בות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל חוקי
העבודה והבטיחות הרלבנטיים ,וכן את כל האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או
המיוחדים ו/או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים הרלבנטי למתן
העבודות והשירותים ,את האפשרות כי הסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי
ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה .בהגשת הצעתו מתחייב המציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו
שאינו כולל הטבות סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין (יודגש כי הוצאות
אלו לא תושתנה על החברה).
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.19

בחינת ההצעות
החברה תבחן את ההצעות בהתאם להליך הכולל את השלבים הבאים:
 .19.1שלב א'  -החברה תבחן את תכולת מעטפה א' על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי
הסף וכן אם צירף את כל המסמכים הדרושים( .לעיל ולהלן" :עמידה בתנאי סף").
 .19.2שלב ב'  -מציע שעמד בתנאי שלב א' ,קרי עמד בתנאי הסף וצירף את כל המסמכים
הנדרשים כאמור ,תפתח החברה את מעטפה ב' של הצעתו ,מבלי לגרוע מזכויות
החברה לפי ההליך ועל פי כל דין.
 .19.3מבין הצעות המחיר שתיפתחנה ייבחר המציע הזוכה אשר הציע את הצעת המחיר
הכוללת הזולה ביותר ("ההצעה הטובה ביותר") ,ובלבד שהחברה השתכנעה כי
המציע מסוגל ליתן ולספק את כלל השירותים ולקיים את מלוא התחייבויותיו כנדרש
במסמכי ההליך וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות.
 .19.4שלב ג' – עם זכיית הזוכה במכרז תחלנה תקופות הפיילוט כמפורט בסעיף  12לעיל.
החברה תבחן את עמידת הזוכה בתנאי המפרט הטכני .במידה ובתום תקופת
הפיילוט הראשונה ו/או השנייה ,לפי העניין ,תמצא החברה כי הזוכה עומד בתנאי
המפרט הטכני וכי הציוד ,המערכות ,העבודות והשירותים עונים לצרכי החברה
ולשביעות רצונה ,ייחתם ההסכם על ידי החברה ותחל ההתקשרות בין הצדדים.
 .19.5במידה ובתום תקופת הפיילוט הראשונה והשנייה ,לא יעמוד הזוכה בתנאי המפרט
הטכני ו/או הציוד ו/או המערכות ו/או השירותים ו/או העבודות לא יהיו לשביעות
רצון החברה ,אזי תפסול החברה את הצעת הזוכה ,כמפורט בסעיף  12.6לעיל.
במקרה זה תכריז החברה על זוכה חדש (כשיר שני) אשר הגיש את ההצעה הטובה
ביותר מבין יתר המציעים שעברו את שלב א' .במקרה זה ,יחולו הוראות סעיפים
 19.3-19.5לעיל על הכשיר השני ועל הכשירים הבאים אחריו ,לפי העניין וככל
שתפסלנה הצעותיהם של זוכים נוספים.
 .19.6על אף האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית ,עד לשלב בחינת ההצעות שתתקבלנה
במכרז ,לקבוע אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות או
מחליפות אותן או אמות מידה נוספות (לרבות בקשר עם איכות ההצעות) .יודגש ,כי
החברה שומרת על זכותה להסתפק באמות המידה המפורטות לעיל בלבד ,ולא
להוסיף עליהן ,לשנותן או להחליפן ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי הדין.
 .19.7למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז ,לרבות בשלב קבלת ההחלטה
האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של המציע ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,להביא בחשבון כל 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
בחירתו כזוכה או יכולתו לבצע את העבודות בכל דרך ,לרבות בקשר עם כל אחד
מהמפורטים להלן( :א) הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי;
(ב) שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה;
(ג) ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה מעבודות ו/או מהתקשרויות קודמות
עם המציע; (ד) כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי
הליך זה .המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור בכל עת.
לא מסר המציע מידע כאמור ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את
הצעתו או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר.
 .19.8החברה שומרת על זכותה לבחור במציע בעל ההצעה הטובה ביותר כ"מציע מועדף"
ולנהל עמו משא ומתן ולקבל הבהרות באשר למחירי הצעתו ,אופן ביצוע העבודות
ומועדי הביצוע ,לרבות לשם קבלת הנחה נוספת על מחירי הצעתו בהתאם להערכת
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החברה את עלות העבודות ובכלל זה לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה
אחד עם הערכת עלות העבודות על ידי החברה .לאחר השלמת הליך זה רשאית
החברה לקבוע כי "המציע המועדף" הינו הזוכה בהליך ,מבלי לגרוע מכל זכות
המוקנית לה לפי מכרז זה ו/או על פי כל דין .החברה תהא רשאית להתנות את זכיית
המציע המועדף כמפורט בסעיפים  19.9.5להלן.
 .19.9על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי
תנאי מכרז זה ,מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל
סיבה על כל אחד ו/או יותר מאלה:
 19.9.1לשנות את המכרז ו/או לבטלו;
 19.9.2להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן;
 19.9.3לא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שבמכרז זה;
 19.9.4לנהל משא ומתן בכפוף לדין ,עם מציע אחד ו/או יותר לרבות בדרך של הליך
להגשת הצעות מחיר מתוקנות;
 19.9.5להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית "המציע המועדף" בהפחתה
נוספת של מחיר/י הצעת המחיר ולנהל עימו משא ומתן ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ולפי הדין;
 19.9.6לפצל את ההתקשרות ,בין מציעים שיראו לה מתאימים ,במספר ,בתנאים
ובכמות שתראה לנכון;
 19.9.7שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר (וזאת מנימוקים מיוחדים
שיירשמו) ,או שלא לבחור בזוכה כלל ,גם אם בעל ההצעה הטובה ביותר ו/או
מציעים אחרים עמדו בכל התנאים האמורים במכרז ,גם לאחר ביצוע הליך
מו"מ כאמור לעיל ,או לבטל את המכרז ולנהל מו"מ ו/או להתקשר עם גורם
שלא הגיש הצעה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
 19.9.8לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
.20

הבחירה בזוכה
 .20.1החליטה החברה על זוכה ,תודיע לו על כך בדואר אלקטרוני ו/או בפקס ,בכפוף
להוראות סעיף  12לעיל (להלן" :ההודעה הראשונה) .לאחר ההודעה הראשונה ,תבחן
החברה את עמידת הזוכה בתנאי המפרט הטכני במשך תקופות הפיילוט הראשונה
ו/או השנייה (לפי העניין) .ככל שיעבור הזוכה את שלב ג' ,כמפורט בסעיף  19.4לעיל,
תודיע לו על כך החברה ותפעל לחתום על ההסכם עימו בהקדם (להלן" :ההודעה
השנייה") .מובהר ,כי עד למועד ההודעה השנייה יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה
ולהשלים כל פרט אשר על פי מסמכי הליך זה הוא מחויב לבצע ולהשלים טרם
חתימת ההסכם על ידי הצדדים .הזוכה יופיע במקום ובמועד שייקבעו על ידי החברה
בהודעתה ,ישתתף במעמד החתימה וימציא לחברה ,לא יאוחר ממועד זה ,אישור על
השלמת כל הפעולות דלעיל .כמו כן ,יידרש הזוכה להמציא לחברה במעמד החתימה
ערבות ביצוע בגובה של  5%מהצעתו ,כמפורט בסעיף  23להלן.
 .20.2במידה והמציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בסעיף  20.1לעיל ,לרבות
לאחר חתימת ההסכם ,תהיה החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על
המציע הבא במדרג ההצעות (כשיר שני) כזוכה במכרז ,כמפורט בסעיף  25.2להלן.
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.21

פסילת הצעה  /מציע
 .21.1החברה רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין ,לרבות על ידי ביטול זכייה אם הגיע
לידיעתה דבר שהיה מצדיק את פסילת ההצעה לפי תנאי המכרז ו/או הדין ,אם
מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי ההצעה ו/או המציע:
(א) אינם מקיימים את תנאי הסף ,או (ב) נמצא על ידי החברה כי ההצעה חסרה,
מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה מוטעית של מסמכי או
נושא המכרז ,או (ג) הצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות ,או (ד) הצעות
שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים ,או (ה) אם המציע נהג במהלך
המכרז או בהקשר אליו בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ובכלל זה
בחוסר תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת ,לרבות בשל תיאום הצעות או ניגוד
עניינים ,או (ו) אם המציע מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק
בקשר עם הצעתו ,או (ז) מציע שלגביו קיים ניסיון רע או שלילי בחברה ,או (ח) הצעה
שנמצאה בלתי סבירה .אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לפי המכרז והדין.
 .21.2על אף האמור בסעיף  21.1לעיל ,רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן
מוגדר שתקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקן את הפגם או הפסול שבהצעתו ולא
לפסול אותה אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין
המציעים .לעניין זה מובהר כי החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין:
 21.2.1להסיר 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.
 21.2.2לאפשר 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 העבודות נשוא המכרז,
ובלבד שהתקיימו תנאי הסף במועד הגשת ההצעות למכרז .יובהר לעניין זה
כי החברה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.
 .21.3למען הסר 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.
 .21.4החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר
שהיה מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.

.22

ערבות הצעה) מכרז(
 .22.1להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיום תנאי מכרז זה (לרבות בתקופות הפיילוט
כמפורט בסעיף  12לעיל) בדייקנות ובשלמות ובכלל זה לפעול בכל עניין בקשר עימו
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 של  50,000ש"ח ,שתהיה בתוקף עד ליום
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( 31.12.2018להלן" :ערבות המכרז") .ערבות המכרז תהיה בנוסח הקבוע בנספח י'
למכרז זה.
 .22.2מבלי 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 (לרבות בתקופות הפיילוט) 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 עימו על פי תנאי מכרז
זה ,וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ומבלי לגרוע מכל זכות של החברה לקבלת
פיצוי נוסף.
 .22.3ערבות המכרז תוחזר למציע עימו החברה תבחר להתקשר בהתאם להליך זה ,לאחר
חתימת ההסכם על ידי הצדדים ,במועד מתן ערבות הביצוע לחברה (נספח ב'
להסכם) ,כאמור בהסכם .ערבות המכרז של יתר המציעים תוחזר להם לאחר חתימת
החברה על הסכם עם המציע הזוכה ותחילת ההתקשרות ביניהם.
 .22.4מובהר ,כי כל הוצאה בקשר להכנת הערבות ,הגשתה ,הארכתה ,תיקונה וחילוטה
יחולו על חשבון המציע.
 .22.5היה ויוחלט על דחיית מועד ההכרזה על הזוכה ,יוארך תוקף הערבות בהתאם
לדרישת ועדת המכרזים ,לתקופות נוספות שלא יעלו על  120ימים נוספים ,בהתראה
של  7ימים מראש.
.23

ביטוח וערבות ביצוע
 .23.1בתוך  7ימים מחתימת ההסכם על ידי הצדדים ובכל מקרה כתנאי מוקדם לתחילת
העבודות ולביצוע כל תשלום על ידי החברה ,על הזוכה למסור לחברה את אישור
הביטוח (נספח ג' להסכם) חתום על ידי מבטחו ,וכן ערבות ביצוע בגובה של 5%
מהצעת המחיר (נספח יב' להסכם) כפי שאושרה על ידי החברה .במעמד מתן ערבות
הביצוע תוחזר לזוכה ערבות המכרז.
 .23.2מובהר ,כי החברה רשאית לשקול לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל שלב בהליך ,לרבות
לאחר הודעת הזכייה ,להעביר ו/או לקבל הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים
הנדרשים ונוסח הערבות (ערבות מכרז או ערבות ביצוע ,לפי העניין) ,ובלבד שלא
יכילו שונות מהותית מנוסח אישור הביטוח ונוסח הערבות ,אלא אם החליטה
החברה לשנותם כלפי כל המשתתפים במכרז ,אך אין בכך כדי להשתמע כוויתור על
החובה לערוך ביטוחים ולהמציא ערבות כאמור לעיל.

.24

מסירת הודעות והודעה על זכייה
 .24.1מציע שתודיע לו החברה על זכייתו במכרז ו/או על רצונה לממש את ההתקשרות עמו,
מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש לפי מסמכי המכרז ו/או הדין ,במועד שתודיע לו
החברה ,ולא יאוחר מ 7-ימים מיום הודעת החברה ,ובכלל זה ,אישור על רישום בכל
מרשם המתנהל על פי הדין ורישיונות הנדרשים על פי הדין הנדרשים לעניין נושא
ההתקשרות.
 .24.2במידה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור במכרז ו/או בהסכם ,החברה תהא
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות לאחר חתימת ההסכם ,להכריז על המציע
הבא במדרג ההצעות כזוכה במכרז.
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 .24.3החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת
הודעה לאחד מנציגי המציע במסירה ידנית ,באמצעות פקסימליה ,בדואר רשום או
אלקטרוני ,או בכל דרך אחרת עליה תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב
כאילו התקבלה במועד מסירתה; משלוח הודעה באמצעות פקסימליה או דואר
אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרו
בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר משלוח ההודעה;
משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסרה בהצעת המציע ותיחשב כאילו
התקבלה כעבור  3ימי עסקים מיום המשלוח .מסרה החברה הודעה באחת מן
הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.
 .24.4הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת
ההצעה ,באמצעות דואר רשום או במסירה ידנית או בכל דרך אחרת שתקבע החברה.
.25

אי בחירה  /ביטול זכייה
 .25.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת
מציע ו/או 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 לרכש  /לשירותים  /לעבודה ,או (ב) שלדעת החברה קיים ספק סביר ביכולת
המציע לעמוד בקצב ובהיקף העבודות ו/או השירותים הנדרשים 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 העבודות
ו/או השירותים כמפורט במכרז זה ,או (ה) התבררו לחברה ,בכל עת ,עובדות המעלות
את הסיכון העסקי הכרוך 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  /ההזמנה למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה
ביותר מבין ההצעות שנותרו ללא עריכת מכרז או הליך נוסף לקבלת הצעות עפ"י דין.
 .25.2בכל מקרה של ביטול זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה בשל אי עמידה בהתחייבויותיו,
כולן או חלקן ,לפי תנאי המכרז ו/או ההסכם ,לרבות אך לא רק ,בקשר ללוחות
זמנים ו/או עמידה בתנאי המפרט הטכני (כמפורט בסעיף  12לעיל) ו/או גריעה
מתכולת העבודות ו/או השירותים ו/או בשל חשש לניגוד עניינים ,החברה תהא
רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתחשב בין היתר בהיקף
השירותים הצפויים ,לוחות זמנים ועוד ,לפנות למציעים האחרים אשר הגישו את
ההצעה הטובה ביותר מבין יתר המציעים אשר עברו את תנאי הסף במסגרת המכרז,
כמפורט בסעיף  19לעיל  .כלומר ,תחילה תפנה החברה למציע שהציע את הצעת
המחיר הזולה ביותר אחרי הצעת המחיר של המציע שהוכרז כזוכה ("כשיר שני")
ובמידה ומסיבה כלשהי לא תתאפשר ההתקשרות עם הכשיר השני תפנה החברה
למציעים הבאים אחריו (כשיר שלישי ,רביעי וכו') ,לפי העניין וככל הנדרש ,והמציע
מוותר מראש על כל טענה ועילת תביעה כלשהי כלפי החברה כתוצאה מכל החלטה
של החברה כאמור לעיל.
 .25.3מובא בזאת לידיעת המציעים כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע
השירותים ו/או העבודות כלל ו/או לרכשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז
הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או לקיים 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 יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים
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סימוכין 370199

מדרישות מכרז זה ו/או אחרים שלא פורטו במכרז זה ,לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
.26

שונות
 .26.1במקרה של ביצוע העבודות במתקנים רגישים בטחונית ,בין של החברה ובין של צד ג'
אחר ,או גישה למערכות של החברה ,יחויבו עובדי המציע הרלבנטיים לעמוד
בדרישות הביטחון שתקבענה לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה והמתקן הרלוונטי
מעת לעת ,לרבות של צד ג' ,אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי מנהל ביטחון
החברה.
 .26.2הזוכה ועובדיו יפעלו בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה ושל צד ג' אחר שבשטחו
מצויים מתקני החברה ו/או מערכת ההולכה לגביהם נדרשים השירותים ,כפי
שיעודכנו מעת לעת ובהתאם להנחיות הממונה מטעם החברה לעבור הדרכות שונות,
ככל הנדרש וכמפורט בהסכם ,לרבות בקשר עם עבודה בסביבת גז טבעי.
 .26.3כל הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע
שהיא חלק בלתי נפרד מהצעתו ומההליך ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 .26.4למען 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.
 .26.5כל האמור במכרז זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש
ההצעה 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 והדין.
 .26.6כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז
ו/או עד למועד הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים והמציע לא יהיה רשאי
להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכו'
שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את החברה.
 .26.7כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפותו במכרז ו/או מסמכים שיסופקו,
ככל שיסופקו ,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 ,זולת הגשת ההצעה.
 .26.8החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל מהמציע (להוציא דוחות כספיים) ,ללא
תמורה ,לכל צורך בו תחפוץ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או
מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות ,ולרבות לצורך הרכבת רשימת
קבלנים בכוח ,ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי הדין .במידה
שמידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של
המציע ,יצוין הדבר במפורש בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי ,והחברה תנהג בו
בהתאם לדין.
 .26.9בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו ,יחול סדר
העדיפות המפורט בהסכם ,אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר
על המציע ו/או מטיבות יותר עם החברה.
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 .26.10ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע
בתוקפו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.
 .26.11בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו
סמכות השיפוט הבלעדית.
 .26.12מילים 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,
יחיאל וינר
ראש אגף חשמל ובקרה

אישור המציע
אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע ______________________
[השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן כי:
קראנו את כל מסמכי המכרז הפומבי למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית על
נספחיו ותנאיו ,הבנו אותם על בוריים ואנו מסכימים להם.
בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז או
הנובעות מהם ,במלואן ,ואת יתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע כל התחייבויות המציע על פי
מסמכי המכרז ובמועדים הנקובים בו ,ובהסכם ,וכי למציע יש את כל הנדרש לביצוע התחייבויותיו
והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בקשר עם כל אלה.
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח א' – המפרט הטכני
(מצורף כנספח א' להסכם ,מספר מסמך)373663 :
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(מעטפה א')

נספח ב'  -ההסכם ונספחיו
(מעטפה א')
(מספר מסמך)373663 :
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(מעטפה א')
נספח ג'  -טבלת היענות ,הצהרות המציע ופירוט המסמכים שבמעטפה א' להצעה

סעיף
למכרז

,.5.1
,13.1.1.2
,13.1.1.3
13.1.1.4
תנאי סף

נוסח סעיף ותנאי במכרז

חתימת המציע המעידה כי מסמכים מצורפים (למילוי ע"י המציע)
קרא והבין את נוסח הסעיף
והתנאי במכרז

 .5.1המציע הינו חברה הרשומה כדין בפנקס רשם
החברות בישראל וברשותו כל האישורים לרבות לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,דהיינו:
 5.1.1אישור תקף מפקיד שומה או מרואה
חשבון בדבר ניהול ספרים כדין;
 5.1.2אישור תקף מפקיד שומה או מרואה
חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ.

.1

העתק תעודת התאגדות של המציע כחברה.
 כן

.2

 לא

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון
בדבר ניהול ספרים כדין.
 כן

.3

 לא

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון
בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ.
 כן

,5.2
13.1.1.6
תנאי סף

המציע הינו מפעיל שירותי סלולאר ,בעל רשיון כללי
למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית
(רט"ן) מטעם משרד התקשורת במדינת ישראל,
ו/או שהמציע פועל כאינטגרטור ואשר נכון למועד
פרסום המכרז ,הינו בעל  3שנות ניסיון לפחות
באפיון ,תכנון ,התקנה ,הפעלה ,שירות ,תמיכה
טכנית ואחזקה של מערכות קשר רדיו קונבנציונאלי
ו/או DMRו/או  APCO25ו/או ( TETRAנספח
ה'.)2

.1
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מצורף נספח ה' 2למכרז:
 כן

.2

 לא

 לא

מצורף העתק רישיון כללי למתן שירותי רדיו
טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן) מטעם משרד
התקשורת חתום ע"י עו"ד בחותמת "נאמן
למקור" (לצרף ככל שרלוונטי).

המציע הינו בעל מוקד שירות לקוחות ומעבדת
שירות מרכזית (נספח ה'.)1

מצורף נספח ה' 1למכרז:

,5.3
13.1.1.5
תנאי סף

,5.4
13.1.1.7
תנאי סף

,5.5
13.1.1.8
תנאי סף

,5.6
13.1.1.9
תנאי סף

,5.7
13.1.1.17
תנאי סף

 כן

 5.4המציע בעל שישה ( )6חודשי ניסיון לפחות
בהפעלה ,אספקה ,ותחזוקה של מערכת POC
בישראל הכוללת לפחות (נספח ה':)3
 2 5.4.1שרתי מרכז מערכת באתרים שונים;
 1,000 5.4.2משתמשים מוגדרים ופעילים;
 3 5.4.3לקוחות כאשר כל אחד מהם מפעיל
לפחות  100יחידות קצה ועמדת ניהול
אחת בישראל;
 5.4.4קבוצת דיבור אחת פעילה עם למעלה מ-
 100משתמשים;
 50 5.4.5קבוצות דיבור מוגדרות ופעילות.
אפליקציית ה POC-אותה מתעתד המציע לספק
במסגרת המכרז מופעלת בלפחות  50,000יחידות
קצה ברחבי העולם (נספח ה'.)5

מצורף נספח ה' 3למכרז:
 כן

 לא

מצורף נספח ה' 5למכרז:
 כן

המציע הינו מפיץ מורשה מטעם ספק אפליקציית
ה POC-אותה מתעתד המציע לספק במסגרת
המכרז לשימוש והפצה למשך כל תקופת
ההתקשרות .יובהר ,כי ככל שתקופת ההתקשרות
תוארך ,מעת לעת ,ימציא המציע מכתב הסמכה
מעודכן מאת ספק אפליקציית ה( POC-נספח ה'.)6

 לא

מצורף נספח ה' 6למכרז:
 לא
 כן

מצורף נספח ה' 4למכרז:
 לא
 כן

הצהרת המציע בדבר עמידת הציוד שיציע במסגרת
מכרז זה (כהגדרתו בסעיף  1למכרז) במלוא
הקריטריונים המפורטים במפרט הטכני (נספח
ה';)4
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 לא

13.1.1.1

חתימה בר"ת וחותמת של המציע על מסמכי המכרז
וכל נספחיו

מסמך זה (המכרז) על כל נספחיו וכן התקליטור
שצורף למסמכי המכרז ,ובכלל זה ההסכם (נספח ב'
למכרז) בצירוף חתימה וחותמת המציע במקום
המיועד לכך ,ובצירוף חותמת המציע וחתימה בר"ת
על כל יתר העמודים; מובהר כי בחתימתו מסכים
המציע לכל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי
המכרז ,ההסכם ונספחיהם;

 כן

 לא

מצורף התקליטור:
 כן

טבלת היענות ,הצהרות המציע ופירוט המסמכים
(נספח ג').

 לא

מצורף נספח ג' למכרז:
 לא
 כן

13.1.1.10

13.1.1.11

אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים
למכרז ולהסכם (נספח ג'.)1

13.1.1.12

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח
ד') ,חתום על ידי כדין ומאושר על ידי עורך דין;

13.1.1.13

תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי
המציע ומאושר על ידי עורך דין (נספח ו').

13.1.1.14

אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים
בשם המציע על ההצעה (נספח ז) ,חתום כדין.

13.1.1.15

מצורף נספח ג' 1למכרז:
 כן

מצורף נספח ד' למכרז:
 כן

 לא

מצורף נספח ו' למכרז:
 כן

 לא

מצורף נספח ז' למכרז:
 כן

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.
ערבות מכרז בנוסח המפורט בנספח י' למכרז.

 לא

מצורף נספח ח' למכרז:
 כן

 לא

מצורף נספח י' למכרז:

13.1.1.16

 כן
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 לא

 לא

13.1.1.18

13.1.1.19

מצורף נספח יב' למכרז:

הודעה על כוונת המציע להשתתף במכרז וכן פרטי
התקשרות עם נציג המציע ,לרבות מספרי טלפון,
פקס וטלפון נייד ,וכן מען פיזי וכתובת דוא"ל
(נספח יב').
כל הבהרה ותיקון ששלחה החברה למציע במסגרת
המכרז ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.

 כן

 לא

מצורפים הבהרות ותיקונים ששלחה החברה (אם היו
כאלה) במסגרת המכרז חתומים בר"ת וחותמת ע"י
המציע:
 לא
 כן

אנו הח"מ מאשרים בשם המציע כי כל המסמכים שנדרשו כאמור בטבלה שלעיל צורפו להצעת המציע כשהם ממלאים אחר כל התנאים הנדרשים.

שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח ג' – 1אישור המציע על קריאת והבנת מסמכי המכרז ,להסכם ונספחיהם
(מעטפה א')

אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע___________________________[השלם שם
מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן כי קראנו והבנו את כל הוראות המכרז הפומבי למערכת קשר
אלחוטית מבוססת תשתית סלולאר ( )INGL/TENDER/2018/03לרבות כל נספחיו כולל הסכם ההתקשרות על
כל נספחיו שצורף למכרז ,תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד ממסכי
המכרז.
ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:

שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ד'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(סעיף  5.1למכרז)
(מעטפה א')
אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למערכת קשר
אלחוטית מבוססת תשתית סלולאר ()INGL/TENDER/2018/03שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ (להלן" :החברה").

.2

יש 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 –  ,2011גם עבירה על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

*
**
***

.3

.4

יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□

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

□

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

למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל – 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.
במקרה 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.

.5

למציע 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).

.6

הננו מצהירים ,כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את כל
הוראותיה.
ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ 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 ה' - 1תצהיר כי המציע הינו בעל מוקד שירות לקוחות ומעבדת שירות מרכזית
(סעיף )5.3
(מעטפה א')
אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למערכת קשר אלחוטית
מבוססת תשתית סלולאר ( )INGL/TENDER/2018/03שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
(להלן" :החברה");
 .2הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע;
 .3כי למציע מוקד שירות לקוחות ומעבדת שירות מרכזית:
מוקד שירות:
שם המוקד

כתובת

שעות פעילות

טלפון

מעבדת שירות:
שם המעבדה

כתובת

שעות פעילות

טלפון

 .4כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנתי את תוכנה ,והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה.
ולראיה באתי על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ 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 ה' - 2תצהיר כי המציע הינו מפעיל סלולאר או אינטגרטור
(סעיף )5.2

(מעטפה א')

אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למערכת קשר אלחוטית
מבוססת תשתית סלולאר ( )INGL/TENDER/2018/03שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
(להלן" :החברה");
 .2הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע;
 .3הנני מצהיר כי (סמן לפחות אחת מבין מהאפשרויות הבאות):
 המציע הינו מפעיל שירותי סלולאר ,בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן(
מטעם משרד התקשורת במדינת ישראל; ו/או:
 המציע פועל כאינטגרטור ואשר נכון למועד פרסום המכרז ,הינו בעל  3שנות ניסיון באפיון ,תכנון ,התקנה,
הפעלה ,שירות ,תמיכה טכנית ואחזקה של מערכות קשר רדיו קונבנציונאלי ו/או  DMRו/או  APCO25ו/או
.TETRA
 .4כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנתי את תוכנה ,והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה.
ולראיה באתי על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ 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 ה' - 3תצהיר כי המציע הינו בעל ניסיון בתחום מערכת הPOC-
(סעיף )5.4

(מעטפה א')

אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למערכת קשר אלחוטית
מבוססת תשתית סלולאר ( )INGL/TENDER/2018/03שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
(להלן" :החברה");
 .2הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע;
 .3כי המציע הינו בעל שישה ( )6חודשי ניסיון לפחות בהפעלה ,אספקה ותחזוקה של מערכת  POCבישראל
הכוללת לפחות:
 2 .3.1שרתי מרכז מערכת באתרים שונים;
 1,000 .3.2משתמשים מוגדרים ופעילים;
 3 .3.3לקוחות כאשר כל אחד מהם מפעיל לפחות  100יחידות קצה ועמדת ניהול אחת בישראל כמפורט
בטבלה להלן:
שם הלקוח

מס' יחידות קצה מס' עמדות
ניהול

שם איש קשר

שנת התקנה

טלפון

 .3.4קבוצת דיבור אחת פעילה עם למעלה מ 100-משתמשים;
 50 .3.5קבוצות דיבור מוגדרות ופעילות.
 .4כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנתי את תוכנה ,והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה.
ולראיה באתי על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

אימות חתימה
אני ה ח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ 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 ה' - 4תצהיר כי המציע עומד בהוראות המפרט הטכני
(סעיף )5.7

(מעטפה א')

אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למערכת קשר אלחוטית
מבוססת תשתית סלולאר ( )INGL/TENDER/2018/03שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
(להלן" :החברה");
 .2הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע;
 .3הציוד ,כהגדרתו בסעיף  1למכרז( ,לרבות יחידות הקצה ,עמדת הניהול ומערכות ה )POC -שאגיש במסגרת
הצעתי במכרז זה ,עומד במלוא הקריטריונים המפורטים במפרט הטכני (נספח א' להסכם);
 .4ידוע לי כי ככל שהציוד ,כולו או חלקו ,שאציע במסגרת מכרז זה לא יעמוד במלוא הוראות המפרט הטכני
ו/או לא יהיה לשביעות רצון החברה ,כמפורט בסעיף  12למכרז ,אזי החברה שומרת לעצמה את הזכות ,בין
היתר ,לפסול את הצעתי ו/או להתקשר עם מציע אחר גם אם הכריזה עלי החברה כזוכה ו/או לנקוט בכל
פעולה על פי שיקול דעתה הבלעדי כמפורט בהוראות מסמכי המכרז ונספחיו;
 .5כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנתי את תוכנה ,והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה.

ולראיה באתי על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ 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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 בדבר כמות ההתקנות בעולם של המציעPOC - מכתב מספק אפליקציית ה- 5'נספח ה
)5.5 (סעיף
)'(מעטפה א
Date: __/__/__
To:
Israel Natural Gas Lines LTD.

36 Raul Wallenberg St, Tel Aviv, Israel

Sub: INGL/TENDER/2018/03

We hereby confirm that the POC application [Insert name] _____________ developed by our
company, _____________ ("Company"), has at least 50,000 installations and operational
cellular users worldwide.

Company Name ____________

Address ___________________ Tel _________________ Email _______________

Signed by

___________________

Title
___________________
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 כי המציע הינו מפיץ מורשה מטעמוPOC - מכתב מטעם ספק אפליקציית ה- 6'נספח ה
)5.6 (סעיף
)'(מעטפה א

Date: __/__/__
To:
Israel Natural Gas Lines LTD.

36 Raul Wallenberg St, Tel Aviv, Israel

Sub: INGL/TENDER/2018/03

We hereby confirm that __________________ ("The bidder") is a certified distributor of the
POC application [Insert name] _____________ developed by our company,
__________________ ("Company").
The bidder has the rights to use and distribute the application in Israel.
The above rights are valid till [Insert date] ___/___/_____.

Company Name ____________________

Address ___________________ Tel _________________ Email _______________

Signed by

___________________

Title
___________________
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נספח ו' – תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
(מעטפה א')

לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")

אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות/
ת"ז]
(להלן" :המציע") מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני משמש בתפקיד _________________ ב( _________________ -להלן" :המציע").

.2

הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

.3

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור
החברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.

.4

בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם או
במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה ,כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות  /ני"ע  /דירקטורים
בתאגיד  /בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל גוף אחר רלוונטי,
המתחרה בעסקי החברה.

.5

תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה ,ואין בתפקידינו או
עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה .במקרה של
היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות לחברה ,לרבות במהלך השתתפותנו בישיבות ,הננו
מתחייבים להודיע על כך לממונה או למנכ"ל החברה ,מייד כשייוודע לנו על ניגוד עניינים אפשרי .כמו כן,
אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד
העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.

.6

בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא נציע ו/או לא
ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו
מכל סיבה ,עבורנו ו /או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה ,לרבות המלצה ו/או
החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת,
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או
הז מנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או
עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה
הנובעים ממנו.

.7

אנו ,לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי הליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ,לא
נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו
טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם ,אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של
החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים .התחייבות זו תמשיך
בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה.

.8

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי  /סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או
הזמנה הנובעים ממנו ,וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

.9

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית ,וכן לא נעשה כן
לאחר מועד חתימת ההסכם.
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 .10אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו
מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/או
הזמנה הנובעים ממנו.
 .11הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
 .12אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף
תפקידנו כנותן שירותים לחברה.
הננו מצהירים ,כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את כל
הוראותיה.

ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ 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 ז'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע
(מעטפה א')

אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח __________________ ,מס' רישיון __________ ,מאשר/ת שחתימות מר/גב'
______________ נושא/ת ת.ז .מס' ______________ ,ומר/גב' _____________________ נושא/ת ת.ז.
מס' ___________________________ ,בשם __________________ [השלם השם המלא של המציע]
(להלן" :המציע") על מסמכי הליך ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף להצעתו
במסגרת ההליך ,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.

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

_____________
תאריך
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נספח ח'  -תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

(מעטפה א')

.1

אני ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי התאגיד  /העסק הינו בשליטת אישה
כהגדרתו בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-

.2

המחזיקה בשליטה בתאגיד  /עסק ______________________ הינה גב' ____________________,
ת.ז.______________________ .

תאריך

שם עו"ד/רו"ח

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

תצהיר בעלת השליטה

_____________________ ,מצהירה בזאת כי
אני ,_____________________________ ,ת.ז.
התאגיד  /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב. 1992-

שם מלא

חתימה
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חותמת

נספח ט' – מפה המתארת את פריסת המתקנים ומערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי
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נספח י' – ערבות הצעה (מכרז)
(מעטפה א)
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קרית עתידים ,מגדל עתידים ,תל אביב
הנדון :ערבות מס'_______
.1

על פי בקשת _________________ (להלן" :המציע") אנו [הכנס שם מלא של הבנק/חב' ביטוח] ערבים
בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של ( ₪ 50,000להלן:
"סכום הערבות") שתדרשו מאת המציע ,בקשר עם הצעה שניתנה על ידו למכרז פומבי למערכת קשר
אלחוטית מבוססת תשתית סלולאר ( )INGL/TENDER/2018/03שפורסם על ידיכם.

.2

אנו 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.

.3

אתם זכאים ורשאים לממש 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.

.4

אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  2לעיל.

.5

אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהן ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום
על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה
המוענקת למציע על פי הדין.

.6

בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המציע כלפיכם והינה
בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.

.7

הערבות תהיה בתוקף עד ליום  31.12.2018ועד בכלל ,ועל פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד  7ימים קודם
למועד האמור ,יוארך תוקפה של הערבות עד ליום .28.2.2019

.8

כל דרישה תחת ערבות זו תוגש ל______________________ [הכנס שם מלא של הבנק/חב' ביטוח]
בכתב ,במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי סעיף  7לעיל .הודעה בכתב כאמור
בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע ל____________________ [הכנס שם מלא של הבנק/חב'
ביטוח] בדואר או במסירה אישית אך לא בפקסימיליה או דואר אלקטרוני.

.9

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

.10

דיני מדינת ישראל יחולו על ערבות זו וכל הליך משפטי בקשר לערבות זו יובא בפני ביהמ"ש המוסמך
בתל אביב בלבד.
בכבוד רב,
________________
[שם מלא של הבנק/חב' ביטוח]
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נספח יא'  -טופס הגשת הצעת המחיר
(בגמר ההליך יצורף על ידי החברה כנספח יב' להסכם)
(מעטפה ב')
הריני[ _____________________________ ,השלם שם מלא של המציע] (להלן" :המציע") מגיש את הצעתי
למכרז למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית של חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ (להלן ובהתאמה:
"המכרז" ו"החברה").
הצעת המחיר למכרז היא כאמור להלן:
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מס'

1

הפריט/שירות

יחידה

כמות

מחיר
מירבי
ליחידה
(בש"ח לא
כולל מע"מ)

אספקת יחידות קצה

1.1

אספקה והגדרת יחידת קצה אשר מותקנים בה  2כרטיסי סים
לשתי רשתות סלולאר שונות מדגם  IS520.1של חברת i.Safe
 MOBILEמוגן פיצוץ בתקן  Zone 1או שווה ערך מאושר (אשר
מקיים את מלוא הוראות המפרט הטכני)*.

2

מערכת  POCושירותי תקשורת סלולארית

ערכה

70

7,600

2.1

חבילת שירות סלולאר חודשית ראשית (סים ראשי מספק סלולאר
ראשון) ליחידת קצה כולל אספקה ,הגדרה והתקנה ביחידת הקצה
הנ"ל  -בהתאם למפרט הטכני.

חודש

2880

31

2.2

חבילת שירות סלולאר חודשית משנית (סים שני מספק סלולאר
שני) ליחידת קצה כולל אספקה ,הגדרה והתקנה ביחידת הקצה
הנ"ל  -בהתאם למפרט הטכני.

חודש

2,880

31

2.3

רישוי להפעלת יישומון  POCעל יחידת קצה הנ"ל כולל התקנה
ביחידת הקצה  -בהתאם למפרט הטכני.

חודש

2,880
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2.4

רישוי להפעלת יישומון  POCעל מכשירי סלולאר מבוססי
אנדרואיד הקיימים בנתג"ז (לא כולל כרטיס סים ותקשורת
סלולארית).

חודש

900

44

2.5

אספקה הגדרה והתקנת עמדת שיגור ,ניהול וניטור משתמשים לכל
תקופת ההתקשרות  -בהתאם למפרט הטכני.

ערכה

3

18,000

סה"כ הצעה בש"ח לא כולל מע"מ
3

[בכפוף למפורט בסעיף  27להסכם]
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מחיר ליחידה
מוצע ע"י המציע
(בש"ח לא כולל
מע"מ)

סה"כ
(בש"ח לא כולל מע"מ)

* הזוכה מתחייב לספק לחברה ,בכל עת ולכל אורך תקופת ההתקשרות ,את יחידות הקצה בעלות הדגם ו/או
גרסת התוכנה העדכנית ביותר ,לפי העניין ושביעות רצון החברה.
הערות :



על המציע למלא את מחירי היחידה בטבלה לעיל ולסכם בהתאם .מחירי היחידה יהיו קטנים או שווים
למחיר המירבי כפי שמופיע בטבלה.



כל הכמויות הנקובות בטבלה לעיל הינן משוערות על בסיס הערכה כללית בלבד והן ניתנות להגדלה או
לצמצום בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם והמכרז .החברה אינה מתחייבת לממש את הכמויות כולן
ו/או חלקן ,לגבי פריט אחד ו/או יותר מהפריטים בטבלה לעיל.



החברה צפויה לרכוש כ 70-יחידות קצה ,אך לא פחות מ 63-יחידות קצה .החברה שומרת לעצמה את
הזכות לרכוש יחידות קצה מסוג אחד או יותר בהיקף ובכמות המתאימים לצרכי החברה ,לשביעות
רצונה ושיקול דעתה הבלעדי.



כל המחירים בטבלה לעיל אינם כוללים מע"מ .לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין ביום התשלום.



המציע מצהיר כי הצעתו כוללת את עלות השכר ,מתן השירותים ,אספקת הציוד ,ביצוע העבודות וכן
את כל העלויות הנוספות הכרוכות בביצוע ההסכם כמפורט בסעיף  27להסכם.

הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח יב' – הודעה על כוונה להשתתף במכרז
(סעיף  6למכרז)
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קרית עתידים ,מגדל עתידים ,תל אביב
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ (להלן" :המציע")
לעניין מכרז פומבי למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית (מס' ( )INGL/TENDER/2018/03מס'
מסמך ( )370199להלן" :המכרז") ,מאשר בזאת כלהלן (נא סמן  Xבריבוע הרלבנטי להלן):



בכוונת המציע להשתתף במכרז ולהגיש הצעה.



אין בכוונת המציע להשתתף במכרז ולהגיש הצעה.

יצירת קשר עם המציע
איש קשר:
טלפון ___________________ :מכשיר נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
פרטי המציע
שם המציע_______________________________ :
שם נציג המציע____________________________ :
תפקיד נציג המציע__________________________ :
טלפון ___________________ :פקס___________ :
כתובת_______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך__________________:
יש לשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות במכרז לכתובת דואר אלקטרוני
.viner@ingl.co.il

46

