מכרז פומבי לקבלת שירותי רישום ועריכת פרוטוקולים לישיבות
הדירקטוריון וועדותיו

)") (INGL/TENDER/2018/22המכרז"(
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"( ,חברה ממשלתית ,מפרסמת בזאת מכרז פומבי
לקבלת שירותי רישום ועריכת פרוטוקולים לישיבות הדירקטוריון וועדותיו .הבחירה במציע הזוכה
תעשה בהתאם לתנאי המכרז מבין המציעים שימצאו עומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי
המכרז אשר עיקריהם יפורטו להלן.
תקופת ההתקשרות למתן השירותים הינה למשך שלוש ) (3שנים ממועד תחילת ההתקשרות וכן
אופציה לשלוש ) (3שנים נוספות ,כמפורט במסמכי המכרז.
תנאי סף:
למציע:
תנאי סף למציע
• המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ובעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף
 2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
הפרוטוקולים:
תנאי סף לניסיון עורך הפרוטוקולים
• לצורך אספקת השירותים יעמיד המציע לרשות נתג"ז עורך פרוטוקולים )אשר ניתן ויהיה המציע
בעצמו( ,כאשר השירותים יינתנו על ידו בפועל ובאופן קבוע .עורך הפרוטוקולים המוצע יהיה בעל
ניסיון ברישום ועריכת פרוטוקולים בעברית בחברה אחת או יותר הנסחרת בבורסה לני"ע ו/או
שהינה חברה ממשלתית בדירוג  6ומעלה ,בהיקף מצטבר של מינימום  60שעות בשנה ,במשך
שלוש שנים ,במהלך  6השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה.
לעניין הליך זה:
"רישום ועריכת פרוטוקולים"  -כתיבת פרוטוקולים בשיטת רישום המשקפת את עיקרי הדברים
שנאמרו בדיונים .מתן שירותי קצרנות )תמלול( וכתיבה בשיטת סטנוגרמה לא ייחשב כניסיון
רלוונטי לעניין סעיף זה.
מידע כללי
• מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה www.ingl.co.il :אינם ניתנים להגשה
)מסומנים ב"סימן מים"( .לקבלת מסמכי המכרז בדוא"ל לצורך הדפסתם והגשתם ,בקובץ ,PDF
יש לפנות לעו"ד דפנה יעקובוביץ בכתובת הדוא"ל.frangi@ingl.co.il :
• לקבלת הבהרות יש לפנות באמצעות דוא"ל ,frangi@ingl.co.il :עד לא יאוחר מיום 16.10.2018
בשעה  .12:00תשובות החברה לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
• על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית במשרדי נתג"ז  -הלשכה המשפטית,
בקומה  ,33מגדל עתידים  ,8קרית עתידים ,תל-אביב ,לידי גב' אסתי בן ארצי ,לא יאוחר מיום
 24.10.2018בשעה ) 12:00בשישי ושבת לא תתאפשר הגשת הצעות( .על המציעים לצרף
להצעותיהם את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
• למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי תנאי הסף ויתר פרטי המכרז מוצגים במודעה זו בתמצית
בלבד וכי הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז .החברה שומרת לעצמה את הזכות
לשנות את תנאי הסף וכן תנאים נוספים במכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז .החברה שומרת
על הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים בכל שלב משלבי המכרז ולבטל את המכרז ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.

