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.1 דרותהג 

 במכרז זה, תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:

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

"הגופים 
 - המפקחים"

שירות הביטחון , הלאומי הסייבר מערךהרשות לגז טבעי, משטרת ישראל, 
או כל גוף מפקח או רגולטור מוסמך אחר כפי  , משרד הביטחוןהכללי )שב"כ(

שיהיה מעת לעת, מטעם מדינת ישראל על מערכת ההולכה לגז טבעי ועל החברה 
ו/או גורם אחר מטעם החברה )לרבות החברה המקצועית המייעצת לחברה לפי 

 .(הרישיונ

נספח שנוסחו מצורף כחתם עם המציעים שייבחרו למאגר הספקים, ישיההסכם  - "ההסכם"
 .'טו

ונספחיו  ופי הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על - "הצעה"
 כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בצירוף מסמך זה וכל הבהרה או תיקון לו.

הצעת "
 - "המחיר

בקשה לקבלת במסגרת שיגיש המציע  לפרויקט ומחירים כח אדםמערך טופס 
החברה רשאית לפי  להלן. ' גינספח בנוסח שתפרסם החברה מעת לעת, הצעות 

 פי צרכי הפרויקט.ל זהשיקול דעתה הבלעדי לשנות טופס 

החברה שתפרסם ו/או בכל הליך אחר בבקשה לקבלת הצעות  אשר יזכהמציע ה - "הזוכה"
 . ממאגר הספקים של החברה מכרז זה בעקבות

מאגר הספקים של להקמת "מסמך הוראות כלליות להגשת הצעות" זה ונספחיו  - "המכרז"
 .החברה למתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים

 " אוהחברה"
 .חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ - "נתג"ז"

 - "הממונה"
סמנכ"ל ההקמה של החברה או כל אדם אחר שימנה מטעמו ו/או שתמנה 

החברה  בנוסף אליו, בהודעה שתיתן לזוכה, שישמש כנציגהחברה במקומו או 
 בנוגע לביצוע ההסכם.

" או הפרויקט"
 - "פרויקטים"

לצורך חיבור  ,עתידייםקיימים והקמת חלקים ממערכת ההולכה לגז טבעי, 
 טבעי, הקמת מתקני גז, ז טבעיוחברות חלוקה לג םואספקת גז טבעי לצרכני

, והנחת צנרת, הרחבתם (, תחנות הגפהPRMSהפחתה ומדידת לחץ )ללרבות 
  .מתקני החברהובקשר למערכת ההולכה ועבודה אחרים  פרויקטכל תחזוקתם ו

 תנאי מכרז זה. על פימאגר הספקים שיוקם  - "המאגר"

מערכת "
לחוק משק הגז  2המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל, כהגדרתה בסעיף  - "ההולכה

 קיימת ועתידית., 2002 –הטבעי, התשס"ב 

 - "מציע"
בכל . של החברה להיכלל במאגר הספקיםלמכרז זה על מנת מי שהגיש הצעה 

לקבלת הצעות  בבקשה, הכוונה גם ל"מציע" "מציע"מקום במכרז זה בו נכתב 
 .העניין לפיממאגר הספקים לפי מכרז זה, 

 - " השירותים"
שירותי ניהול ופיקוח צמוד והשירותים הנלווים להם לצורך ניהול ופיקוח 
לפרויקטים של מערכת ההולכה או מתקני החברה, כמפורט במסמכי המכרז, 

לדרישות הגופים ולהנחיות הממונה , לדרישות ההסכםשיינתנו בהתאם 
 .המפקחים
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.2 רקע על נתיבי הגז הטבעי לישראל  

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה והיא בעלת  חברת .2.1

, להקים ולתפעל את מערכת 2002 –"ב התשסרישיון, בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, 

 ההולכה לגז טבעי בישראל. 

 37תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות )תמ"א  .2.2

רותיה(, באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה, על נגז

 ., מפעלי תעשייה גדולים וצרכנים אחרים, לרבות חברות חלוקה לצרכנים קטניםחכתחנות כו

הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות למשק הישראלי, הן מבחינה כלכלית,  .2.3

והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. בשל הן מבחינת איכות הסביבה, 

פי התחייבויות ל ידי ממשלת ישראל וע דחיפותו, מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על

 החברה ללקוחותיה.

 קבלה תחנות, (Bar 80כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה )עד  ההולכהמערכת  .2.4

 להפחתת תחנות וכן, (Block Valve Stations) גז להגפת תחנות, (Receiving Terminals) לגז

. הארץ ברחבי הפרושים(, "Pressure Regulating Metering Stations – "PRMS) הגז לחץ

 בהליכי אשר המערכת של נוספים מקטעים וישנם העת כל להיבנות ממשיכה ההולכה מערכת

 .שונים תכנון

וואי קיים של צנרת הולכת גז טבעי לאורך תמערכת ההולכה מתפרשת  ,נכון להיוםכמו כן  .2.5

 2 ,36" -ל 10בקטרים שונים שבין "ק"מ )מערכת יבשתית וימית(  660 -כשל באורך בלחץ גבוה 

צבירה , ומתקן ימי לקליטת גז טבעי במצב PRMSתחנות  46 -כ ,תחנות הגפה 83תחנות קבלה, 

 (.LNG Buoyנוזלי )

 החברה עומדת להרחיב את מערכת ההולכה הקיימת.בשנים הקרובות  .2.6

בשלבי הקמה או עומדים לקראת הקמה )לא כלולים במכרז זה( מקטעי צנרת להולכת גז טבעי  .2.7

תחנות  5 -תחנות הגפה ו 12תחנות קבלה,  2, 36ק"מ בקוטר " 100 -בהיקף של כבלחץ גבוה 

PRMS. 

ל צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה פרויקט אופייני של החברה כולל הקמה של עשרות ק"מ ש .2.8

(80 Bar) תחנות הגפה לאורך תוואי הצנרת, עבודות הנדסה אזרחית, עבודות הרכבה מכאנית ,

  חודשים. 24עד  12 -ועבודות לשיקום נופי, במשך כ

ולכלל הציבור האפשרות  ,רשומות למסחר בבורסהה, לחברה אגרות חוב 6/2018החל מחודש  .2.9

 לסחור בהן.

 . www.ingl.co.il נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובתמידע  .2.10

הוות מצג להרקע המובא לעיל, וכן כל מידע באתר החברה באינטרנט הינו לידיעה כללית בלבד, אין בו 

 או התחייבות מצד החברה.

.3 מאגר ספקים 

שירותי ניהול ופיקוח צמוד מתן ל ספקים ה מאגרהחברה מבקשת להקים במסגרת מכרז ז .3.1

  .לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעי

, או לפרויקט מסויםעל ידי המציעים לא יוגשו הצעות מחיר מכרז זה מסגרת מובהר, כי ב .3.2

 .בכלל

http://www.ingl.co.il/
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יכלל במאגר  במכרז, כקבוע ,את ניקוד האיכות המינימאלי ויצבורמציע שיעמוד בתנאי הסף  .3.3

הוא  הספקים מאגרב. תנאי למסירת עבודה למציע שיכלל להוראות המכרז הספקים בכפוף

 שבמועד מסירת העבודה עדיין יתקיימו אצלו כל תנאי הסף הדרושים להיכללות במאגר.

, גם אם הם לא השתתפו הספקים מאגרלנוספים  ספקיםהחברה תהיה רשאית להוסיף בעתיד  .3.4

ובלבד שעמדו ועד בקשה לקבלת הצעות, לרבות במבמכרז זה, במועדים לפי שיקול דעתה, 

בתנאי הניסיון והכשירות הנדרשים במכרז )בשינויים ככל שיהיו לפי שיקול דעת החברה במועד 

 הרלוונטי לבחינת הצטרפותם(.

, במאגר שיכללו  הספקיםלפנות אל מעת לעת,  ,רשאיתתהא החברה עם הקמת מאגר הספקים  .3.5

שנים למן המועד שבו תקבע החברה את זהות  5לך במה ,שירותיםה למתןבבקשה לקבל הצעות 

, יתמודדו הספקים על מתן השירותים במסגרת פניות עתידיות כאמור .שיכללו במאגר הספקים

 לפרויקט מסוים ובכלל זה יידרשו להציג את הצעת המחיר מטעמם לאותו פרויקט.

למתן השירותים  הספקים הנכללים במאגר מספקיםהצעות  לבקשבמידה ותחליט החברה  .3.6

, לשנות מתנאי המכרז ו/או הבקשה, תהיה החברה רשאית, במסגרת ביחס לפרויקט כלשהו

להוסיף תנאים ודרישות שלא פורטו בו, לקולא או לחומרה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

  :האמור

 קביעת מחירי תקרהפיננסית, ההחמרת תנאי סף, בדיקת איכות ההצעות, התאמת האיתנות 

נוסף, התאמת ההסכם  , ביצוע הליך תחרותי'גי נספחב המצויניםם ממחירי התקרה שוני

הכל  לרבות בקשר לכל עניין בקשר לבעלי התפקידים בפרויקט,ושינוי נספחיו הטכניים, 

, פיזור עבודות וסיכונים, מהות ספקיםבהתחשב בצרכי החברה, לרבות עומס עבודה אצל 

והכל רמת הסיכון בהן, לוחות הזמנים ודרישות מיוחדות, העבודות נשוא הפרויקט ו ומורכבות

  לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה תהא רשאית להסתמך על ניקוד במסגרת הליך של קבלת הצעות כאמור כמו כן, 

 דרישות לפיהאיכות שניתן לכל מציע במסגרת מכרז זה או לבצע הליך הערכת איכות חדש 

לשיקול דעתה הבלעדי של והכל מחיר בלבד, הלהסתמך על  או, שתקבע חדשות מידה ואמות

 .החברה

בשל  רשאית לקבוע אמות מידה לחלוקת פרויקטים בין הספקים במאגר, תהיה החברה כמו כן, .3.7

 .במתן השירותים סכון ויעילותיהצורך בח

, החברה הספקים שיוקם הנכללים במאגר מספקיםבמידה ותחליט החברה להזמין הצעות  .3.8

דלהלן: הספק הנכללים במאגר, לרבות בנסיבות  מסוימים לספקיםשלא לפנות  תהיה רשאית

 11 לניגוד עניינים, כאמור בסעיף אחר הינו בעל זיקה לקבלן או למתכנן הפרויקט או קיים חשש 

לא יהיה מסוגל  ספקשבהן תסבור החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אותו  להלן; בנסיבות

. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית הלבצע את העבודות לשביעות רצונה המלא

, לרבות ומבלי הספקה והיכרותה עם עבודתו של להחליט כך, בין היתר, בהתבסס על ניסיונ

בפרויקטים אחרים של  הספקלגרוע מכלליות האמור, איחור בלוחות זמנים, עומס עבודה של 

מטעמו, הפרת הסכם עם  מאנשי המפתחאו  מתן השירותיםהחברה, אי שביעות רצון מאיכות 

 וכיוצא באלה טעמים.  החברה, הליך משפטי תלוי ועומד
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רוע מכל זכות אחרת של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי הדין, החברה אינה מבלי לג .3.9

 הספקיםמאגר מ הצעותפנייה לקבלת באמצעות כאמור לקבל שירותי ניהול ופיקוח מחויבת 

בכל דרך אחרת  לקבל את השירותיםוהיא תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  םשיוק

 .ובכפוף לכל דין

, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי הספקים כלשהו ממאגר ספקהחברה תהיה רשאית לגרוע  .3.10

אגר כאמור, תימסר לו הודעה על כוונת החברה ותינתן לו הממ ספקוהמוחלט. בטרם ייגרע 

טענותיו בעניין זה, באופן ובמועד שתקבע החברה לפי שיקול דעתה, הכל  למסורהזדמנות 

  ין.בכפוף להוראות המכרז והד

כל הליך החברה, לפי הדין, ביחס ל אחרת העומדת בפנילגרוע מכל זכות לעיל כדי אין באמור  .3.11

 .ם הנדרשים לחברהשירותיהמתן ל

לרבות  ,הוראות המכרזיחולו  בקשה לקבלת הצעות למתן השירותים ועל ביצוע השירותים,על  .3.12

  הוראות המכרז(. לפי ההסכם שצורף לו )בכפוף לעדכונים של החברה, אם וככל שיבוצעו

.4 תיאור כללי – והפיקוח הניהולשירותי  מהות 

לבצע את כל השירותים  ששירותי הניהול והפיקוח הצמוד יידראת מציע שייבחר לתת  .4.1

המתחייבים והנלווים לשירותים אלה מתחילת הפרויקט ועד לסיומו המלא )כולל גמר 

                                       ה השלמת הגז ,As – Madeהתחשבנות עם קבלנים, אישור תכניות 

[Hot Commissioning והפעלה של הפרויקט(. בין היתר, יידרש המציע לבצע את המטלות ]

 שלהלן:

בדגש על  ,בפרויקט העבודות לביצוע הקשורים והזרים המקומיים התקנים למידת .4.1.1

 המצוינים פרטיםהמובקשר לגז טבעי, לרבות התקנים  NEN 3650התקן ההולנדי 

וכל תקן  ,הספקים מאגרלחתם עם המציעים שייבחרו ילהסכם שי בנספחים הטכניים

 כפי שיתעדכן מעת לעת. הכל, ודותומפרט אחר הנדרש לביצוע העב

 ,לבדוק את כתבי הכמויות הנמסרים מהמתכננים לקראת ביצוע הפרויקטים ובמהלכם .4.1.2

ן התכנון לביצוע הצפוי ולהתריע בפני המתכננים והחברה במקרה של אי התאמה בי

 טח.בש

קריים בפרויקט, תוך יזום, בחינה והצעה של יסקר סיכונים וזיהוי חסמים ע בדיקת .4.1.3

פתרונות ומתן המלצות לחברה כדי לייעל את ביצוע הפרויקט בדגש על איכות, זמן 

 .ועלות הביצוע

, םביצוע העבודות ותאום מול כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות: המתכנני לניהו .4.1.4

וחברות פיקוח צד ג'  הרישיונהחברה המקצועית הזרה המייעצת לחברה לפי  ,הקבלנים

רשויות, מוסדות וגופים רשמיים אחרים  ,זרות מטעם החברה וכל מי שיבוא במקומן

. במסגרת השירותים וכיוצא באלה ,בעלי תשתיות ומחזיקים בקרקע ,מטעם המדינה

שבועיות וכן ישיבות נוספות על פי הצורך, לרבות יידרש המציע לקיים ישיבות תיאום 

ייצוגה כלפי הקבלנים וקבלני המשנה,  -במקרה של דרישה מפורשת מאת החברה 

  .המתכננים, בעלי תשתיות וכל יועץ וגורם אחר הקשור בפרויקט

לנהל את עבודות הקבלנים ולפקח עליהן, לרבות ניהול יומני עבודה בפרויקטים  .4.1.5

 .השונים
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 החברה מטעם העבודות באתרי הכוללת הבטיחות על האחראי כמפקח משולש לפקח .4.1.6

דין. כמו כן לוודא, כי  כלל בנוסף ,הסכםה פי על כנדרש מטעמו בטיחות ממונה תולמנו

הקבלן נוטל על עצמו את האחריות לביצוע החובות המוטלות על "קבלן ראשי" ו"מבצע 

 הבניה" כמשמעותם בכל דין וממלא את חובותיו על פיהם. 

למדוד באמצעות המפקחים את הכמויות שבוצעו בחלקי העבודות השונים בתאום עם  .4.1.7

   .יה מכתבי הכמויות וצפי לגמריטנציגי הקבלנים והחברה ולדווח לחברה על ס

לבדוק ולבדוק, להעיר ולהמליץ על אישור חשבונות של הקבלנים השונים, לתקנם  .4.1.8

תמחורן, ולבדוק את סבירותן  - כגון: לעבודות נוספות ,תביעות שונות של הקבלן

במידת הצורך לדחותן בתאום מראש עם החברה ולאשר בפני החברה בגין תביעות 

  סכום המומלץ לתשלום תוך מתן הפירוט והנימוקים לכך.מהו ה ,מוצדקות

מובהר, כי חברת הניהול והפיקוח תצטרך לנהל וללוות את כל תביעות הקבלן  .4.1.9

 חודשים 18חודשים לאחר סיום הפרויקט, ללא תשלום נוסף. לאחר  18האמורות עד 

בין חברת הניהול והפיקוח לבין תשולם התמורה השעתית שנקבעה בהסכם , אלה

 . ביחס למנהל הפרויקט ו/או חשב הכמויות, לפי העניין החברה

לבצע בקרה והערכה תקציבית שוטפת על מצב כל אחד מהפרויקטים ולהכין דיווחים  .4.1.10

חודשיים לחברה וגם על פי דרישת החברה, לרבות הצגת סטטוס התקציב המנוצל, 

שר לכל ה מהתקציב המאויסטטוס התביעות התלויות ועומדות וגם על צפי לסטי

 .אחד מהפרויקטים

פרויקטים, הלפקח על ביצוע העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו לכל אחד מ .4.1.11

יה מלוחות הזמנים שנקבעו ילרבות בצפי לסט ,לעדכנם, ולדווח על כך לחברה

לרבות כנדרש לפי ההסכם. כמו כן, לבדוק  ,להשלמת העבודות ובהתאם לאבני הדרך

שך זמן ביצוע ולהמליץ לחברה האם ומהי הארכת את תביעות הקבלנים להארכת מ

 משך זמן הביצוע הנדרשת תוך מתן הפירוט והנימוקים לכך.

האיכות ולפקח הנדסית שעבודות הקבלנים מתבצעות לפי בטחת הלנהל את  .4.1.12

לרבות  ,התכנונים, התכניות, התקנים והמפרטים השונים הרלוונטיים לעבודתם

 ביצוע בקרת איכות וטיב לעבודות.

נהל ולפקח על מסירת הפרויקטים לחברה, לרבות על ביצוע התיקונים הנדרשים ל .4.1.13

 (.Punch Listsלהשלמת העבודות )

 Documentלנהל בקרת מסמכים וארכיון ) ,לפקח על מסירת התכניות לקבלנים .4.1.14

Controlלרבות תוכניות  ,( של תכניותAs Made תרשימים, מפות, דוחות ,

וגעים לביצוע העבודות בפרויקטים וגם לפקח על ופרוטוקולים ומסמכים שונים הנ

  בהתאם להסכמים עמם ולדרישת החברה. ,החזרת המסמכים מהקבלנים לחברה

המחוזיות  תבוועדולהכין את מסמכי הבקשה לרשויות השונות )לרבות רשות הרישוי  .4.1.15

( Hot Commissioning) לתכנון ובניה ורשות הגז( לצורך קבלת אישור להגזה

ולפקח על קבלתם  ,הפרויקטים, קבלת תעודות השלמה ותעודות גמרוהפעלה של 

לפעול מול  ,בלוחות הזמנים המתחייבים לפי הדין והנדרשים לחברה. במסגרת זאת

 המתכננים והקבלנים על מנת לקבל את המסמכים הנדרשים מהם בלוחות הזמנים.

בדיקת  לרבות ,לבדוק לפי דרישת החברה את העבודות בתקופת הבדק )אחריות( .4.1.16

 ורישום התיקונים הנדרשים עד לתום תקופה זו.
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 לסייע לממונה האחראי על ביצוע הפרויקטים מטעם החברה ולמלא אחר הוראותיו. .4.1.17

פי ההסכמים  לפקח ולהיות אחראי על קיום התחייבויות הקבלנים השונים על .4.1.18

שביניהם לבין החברה, לרבות מעקב על ביצוע הפרות של ההסכמים שבין הקבלנים 

 חברה ועל תיקונן.ל

לייעץ ולסייע לחברה בהתנהלותה מול הקבלנים השונים, לרבות במקרים של  .4.1.19

  .)לא שירותי עריכת דין( מחלוקות והליכים קדם משפטיים ומשפטיים

להעיד על סדר וחשיבות כדי נו כללי בלבד ואינו ממצה. אין בו י, כי התיאור לעיל המובהר
 .נספחיו , עלבהסכם כמפורט הינוהמשימות במסגרת השירותים. תיאור פרטני של השירותים 

 מוגברים אישי אמון יחסי הדורשים שירותים הם, החברה מבחינת, והפיקוח הניהול שירותי .4.2

להחליף כל בעל תפקיד, לרבות  שהמציע יידר .הזוכה מטעם השירותים במתן מהמועסקים

אשר לדעת החברה אינו ממלא את תפקידיו  ,כל אחד מאנשי המפתחמנהל הפרויקט ו

הנדרשים. אי החלפת בעל תפקיד כאמור  המוגדרים במיומנות ומקצועיות או בלוחות הזמנים

וזאת עילה לביטול ההסכם בין החברה והמציע,  עלולה להוותבלוחות הזמנים שנקבעו לכך 

 בלי לגרוע משאר הוראות ההסכם.מ

ההסכם ולשם מתן השירותים באיכות, ברמה המקצועית ובמיומנות הנדרשת, יידרש  במסגרת .4.3

 ובנספחיו זה מכרז מסמכיבהזוכה, בין היתר, להעסיק כח אדם, בהתאם לדרישות המפורטות 

 במסמכי המפורטים השירותים לביצוע אחראי יהיה הזוכה מטעם האדם כח. בהסכם כמפורטו

 מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע לשירותים מטעמו ואיכותם.  ,המכרז

  
 לפרויקט בעלי תפקידים מערך –תחילת עבודות  צו .4.4

את  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,השירותים תקבע החברה תחילת ביצועלקראת מועד  .4.4.1

כח  מערךלכל פרויקט בהתבסס על מועדי הכניסה לעבודה וסיומה.  כח האדם מערך

הכל , ולפי קצב התקדמות הפרויקטים בשטח , בין היתר,(יקטןגדל או י)עודכן י האדם

 . לעדי של החברהבלפי שיקול דעתה ה

צו תחילת עבודות נפרד  (לחלק מפרויקטאו )החברה רשאית להוציא לכל פרויקט  .4.4.2

 ,כלומר ,הכולל לוח זמנים מעודכן. צו תחילת העבודות יכול להיות מדורג ,לזוכה

  .במועדים שונים ,הזוכהמטעם  תחילת מתן השירותים על ידי בעלי תפקידים שונים

עבור מנהל הפרויקט ו/או בעל תפקיד  זוכהל עבודות תחילת צו להוציא רשאיתהחברה  .4.4.3

ברצף שיבוצע הנדרש תחילת עבודות הקבלן בפרויקט כלשהו, בהיקף ל קודם עודאחר, 

 ובלבד שלא יפגעו צרכי החברה.  ,הזוכהכפי שיתואם עם  ,תקופהפני  על פרישהבאו 

שיאייש את  לכח האדםאישור הממונה   – זוכהתנאי להוצאת צו התחלת עבודות ל .4.4.4

כח מידה וב .מסירת ערבות ביצוע וביטוחים לחברה, בפרויקט מערך בעלי התפקידים

פי , להזוכהההתקשרות עם רשאית לבטל את אושר, תהא החברה כאמור לא י אדם

 שיקול דעתה הבלעדי.  
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  וצמצום הרחבה, השירותים היקף .4.5

כל שלב בכח האדם מערך  לצמצם או להרחיב את מהזוכהרשאית לדרוש  החברה .4.5.1

הן וזאת  ,בכל היקף וללא הגבלה ,םהעסקת היקף את לרבות, צרכיה לפי פרויקטב

 משום שיתכן ותשתנה מתודולוגיית העבודה של הקבלן, והן משום שהדבר כפוף

למתן הודעה  בכפוףיעשה  ,למשתנים רבים, חלקם אינם ידועים לחברה. שינוי כאמור

לא יפגעו במחיר הבסיסי לשעת עבודה של  ,של חודש מראש. צמצום או הרחבה כאמור

 מי מבעלי התפקידים שיפורטו בהצעת הזוכה. 

במסגרת ההסכם ולשם מתן השירותים באיכות, ברמה המקצועית ובמיומנות  .4.5.2

בהתאם לדרישות  ,להעסיק את בעלי התפקידים, יידרש הזוכה, בין היתר, הנדרשות

 הזוכהשל בעלי התפקידים המכרז וההסכם, בהיקף ובזמינות הנדרשת לחברה. זמינות 

מעיקרי ההתקשרות. אי זמינות למתן השירותים תהווה עילה  היאבלוחות הזמנים 

לביטול ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם 

 האמור.  

 'גי נספחלהלן ו 20 הם כמפורט בסעיף לדוגמא בלבד,  ,מועדי והיקף שעות השירותים .4.5.3

 להלן.

הזוכה יגיש בכל חודש דוח שעות מפורט של ביצוע השירותים לאישור הממונה בחברה,  .4.5.4

( של on-lineהזוכה אחראי לנהל יומן נוכחות מקוון ) .לצורך מעקב וביצוע תשלום

מהווה  והגשתו חתום כמפורט בהסכם, ניהול יומן זה .המועסקים מטעמו בשירותים

   תנאי לתשלום התמורה. 

 אחריות לבטיחות .4.6

באחריות הבלעדית לבטיחות עובדיו והבאים מכוחו,  אמציע שייבחר לביצוע השירותים, ייש

ממונה הבטיחות של החברה או  על ידיויידרש להישמע להוראות הבטיחות, אם וככל שיינתנו 

שבשטחם עוברת מערכת ההולכה ו/או מצויים  (וכיוצא באלה מפעלים ,בעלי קרקע)צדדי ג' 

לגרוע כדי מתקני גז, קבלנים הנושאים באחריות לבטיחות באתרי העבודות. אין באמור 

בבטיחות כמפורט מבוצעות עבודות הקבלנים  כי ,מתפקיד חברת הניהול והפיקוח לפקח ולוודא

 בהסכם.

 בסמיכות למתקני גז עבודות .4.7

ביצוע השירותים יערך בסמיכות למערכת הולכת הגז הטבעי המצויה בבעלות המדינה 

ושלחברה זכות שימוש בה, לרבות מתקני גז תת קרקעיים ו/או על קרקעיים, צנרת וכיוצא 

המיוחדים סיכונים הובאלה. כפועל יוצא מובאת בזאת לידיעת המציע הרגישות הבטיחותית 

עי וכי ביצוע השירותים על ידו דורש מידה גבוהה במיוחד של הנובעים מעבודות בסמוך לגז טב

נקיטת אמצעי זהירות ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי 

ובדק דרישות אלה, וביכולתו לעמוד בכל כל דין. עם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי למד 

מצעי הזהירות הנדרשים והמתחייבים על דרישות בטיחות ו/או ביטחון אלה, לרבות נקיטת א

פי הוראות הבטיחות בחברה ו/או על פי כל דין וכי קיבל לידיו את כל המידע הנדרש לצורך 
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לרבות בקשר עם הגבלת השימוש בציוד לפי  ,ביצוע העבודות וההגבלות שיחולו לגבי ביצוען

 הנחיות החברה.

 חונייםוביצוע שירותים בשטחים ביט בדיקת התאמה ביטחונית .4.8

מכרז, יחויבו לעבור בדיקת האשר יועסקו בשירותים לפי הזוכה וכל הבא מטעמו  .4.8.1

התאמה ביטחונית כנהוג בחברה ולחתום על הצהרת סודיות. התנאים המלאים 

שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות אדם מפורטים בנספח הביטחון המצורף להסכם. 

להחליפו בעובד אחר בעל הביטחון לא יוכל ליטול חלק בשירותים והמציע מתחייב 

 כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחון, ללא תוספת תמורה. 

המציע מוותר מראש על כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן אישור  .4.8.2

בטחוני בהתאם לנהלי החברה ו/או גורם חיצוני המנחה את החברה, לרבות במקרה של 

 בבדיקות ההתאמה הביטחוניות.צורך בביטול זכייתו בשל אי עמידה 

מובהר, כי חלק ממערכת ההולכה עוברת ו/או תעבור בשטחי אש, שטחי אימונים  .4.8.3

 מגבלות של מערכת הביטחון. בשטחים אלה יחולו המגבלות יםחל םושטחים בה

  זה. ובהתאם להוראות ההסכם לעניין כפי שיטיל מעת לעת משרד הביטחון והסדרים

החברה אינה מתחייבת להיקף העבודות בכל פרויקט, מועד תחילתן, משכן מובהר, כי  .4.8.4

לאישורים כפוף ולסדר הביצוע הכרונולוגי שלהן. זאת, כיוון שביצוע העבודות 

רי בניה, רגולטוריים, חלק מהפרויקטים כפופים לתכנון או השלמת תכנון, קבלת הית

 ג'.  /או התחייבויות של צדדילביצוע מטלות והעבודות כפופות בחירת קבלן לביצוע, ו

בהגשת הצעתו למכרז מתחייב המציע, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או עוד מובהר, כי  .4.8.5

הפרויקטים, מיקומם, לוחות הזמנים לביצועם,  כמותכלשהי נגד החברה בגין תביעה 

ו/או כל שינוי לפרויקט , סוג ההליך שבחרה החברה לקבלת הצעות שירותיםהיקף ה

טענה להקים למציע כל  באמור כדילא יהיה  לאמור לגביהם במכרז זה.אחר בקשר 

לא תזכה אותו בפיצוי או  וכמו כן או זכות כלשהן בקשר עם המכרז ו/או ההסכם,ו/

 ההסכם.ביטול מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ו סעד אחר כלשהו, לרבות

.5 לאומית של העבודות ודחיפותןהחשיבות ה 

ם הדחיפות והחשיבות הלאומית בשירותים הנדרשים לחברה במכרז זה מובאות לידיעת המציעי

 שיקבעווהשלמת הפרויקטים להקמת מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל בהתאם ללוחות הזמנים 

בהגשת הצעתם  ,לה וגם בהתאם להתחייבויות החברה, בין היתר, כלפי ספקיה וכן לקוחותיה. על כן

המציעים מתחייבים שבכל מקרה לא ינקטו, במישרין ו/או בעקיפין, בכל פעולה שיש בה לעכב ו/או 

לדחות ו/או לעצור מכרז זה ו/או כל הליך אחר בו נקטה החברה לבחירת חברת ניהול ופיקוח לביצוע 

 פרויקטים וביצוע השירותים על פיו.

.6 הגופים המפקחים על מערכת ההולכה 

גורמים שונים מטעם  על ידיכי מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל מפוקחת  ,לידיעת המציעים מובא

מדינת ישראל ו/או החברה, כגון הרשות לגז טבעי, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי )שב"כ( או 

לפקח, מעת  החברהכל גוף מוסמך אחר כפי שיהיה מעת לעת ומוסמך כדין מטעם מדינת ישראל ו/או 
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כמו כן, הפרויקטים יכולים לכלול פיקוח מצד חברת פיקוח צד ג'. , על מערכת ההולכה לגז טבעי. לעת

מציע המגיש הצעתו במכרז מתחייב לפעול בקשר עם שירותיו לפי ההסכם בהתאם להנחיות הגורמים 

ן ולשתף עמם פעולה באופ ושיינתנהחברה, אם וככל  על ידיו/או המפקחים כפי שימסרו  הרגולטורים

 מלא בהתאם להנחיות החברה.   

.7 אנשי מפתחו כח אדם 

)להלן:  העומדים בדרישות שהוגדרו במכרזמטעם המציע  אנשי מפתח על ידי ויינתנהשירותים  .7.1

  ."(המפתח אנשי"

 להצהירבחינת עמידת המציע בתנאי המכרז ובחירתו למאגר הספקים, על המציע  לצורך .7.2

 ארגונולרשות  העומדיםכחלק בלתי נפרד ממשאבי האנוש  מפתח אנשימעסיק  הואבהצעתו, כי 

אנשי  אותם, כי מובהר .וההסכם, על נספחיהם מכרזה תנאי כלב עומדים ואותם אנשי מפתח

לפחות שנתיים  ,freelancers -המציע, לרבות כ אצל ועבדש מיהמציע או  יעובד הינםהמפתח 

 .2013 שנתברציפות החל מ

 המפתח אנשיאת  יעסיקשירותים לפרויקט,  ןייתהצעתו מתחייב המציע כי במועד שבו  בהגשת .7.3

העומדים בתנאים שנקבעו  מפתח אנשיהמציע להצהיר כי יעסיק  עלשהציג בהצעתו. לחלופין, 

 . למציעבמכרז זה )וככל שיעודכנו, אם יעודכנו( כתנאי מוקדם למסירת שירותים 

מורכבות המכרז, אופי תחום שירותי הניהול והפיקוח ודרכי העסקה בו, באם במכרז יוגש  לאור .7.4

שאינם מקיימים  מפתח אנשיעל ידי המציעים  יוצגומספר מציעים ו/או  ידי עלזהה  אדם כח

להודיע על כך למציעים  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את תנאי הסף ו/או המכרז, רשאית החברה

 .בתקופה שתקבע החברה ,אדם כח אותולהחליף את  ידרשוי מציעים םואות, הרלוונטיים

, תהא זהה מספר אנשים למלא תפקיד או בבקשה לקבלת הצעות על פיו, במידה ויוגשו במכרז .7.5

שלפי שיקול דעתה הבלעדי הוא האיכותי ו/או המתאים ביותר  כח אדםרשאית החברה לבחור ב

לפי שיקול דעתה  ,תהא רשאית. החברה המציע , לצורך בחינת איכות הצעתלביצוע השירותים

ל מנת לוודא את , בכל עת, ענוסף שיאושר אדם חכהמוצע ו/או  כח האדםראיון להבלעדי, לבצע 

 .תווהתאמ נו, ניסיווכשירות

של בעלי תפקידים שונים יאוחדו לבעל תפקיד אחד  סמכות ואחריותהחברה רשאית לקבוע, כי  .7.6

, לרבות אנשי מאיזה מכח האדםתנאי כשירות כלשהו הנדרש  או יותר, לרבות כי ניסיון או

 חברת הניהול והפיקוח לפרויקט.טעם ממפתח, יתקיים בבעל תפקיד אחר 

במסגרתו, מבלי  החברה על ידי אנשי המפתח שהציע המציע במכרז ואושרכל אחד מ תהחלפ .7.7

חלופי שווה ערך במועד הגשת הצעה למתן שירותים לפרויקט מסוים, לפי  כח אדםלהעמיד 

בחירת המציע למתן השירותים הווה עילה לביטול י, שיקול דעתה המקצועי של החברה

 עילה לביטול בחירתו למאגר הספקים.וכן לפרויקט המסוים, 

, לא יוחלף החברה על ידיויאושר  המציע למתן השירותים לפרויקט מסוים על ידישיוצע  מועמד .7.8

כח  ,אלא באישור הממונה מראש לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה הפרויקט,בכל תקופת 

ו/או בבקשה המועמד שהציע המציע במכרז  יכולתיהיה בעל יכולת שלא תפחת מחלופי  אדם

 או שאושר לפרויקט המסוים, לפי העניין.  ,םהחברה במסגרת על ידיואושר לקבלת הצעות, 

כמפורט במכרז זה או  לכח אדם" לעניין סעיף קטן זה, משמעה: כל הדרישות בקשר תיכול"

 בבקשה לקבלת הצעות, לרבות יחסי אנוש ועמידה בדרישות הביטחון. 
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שיגיש לאישור מראש  נוספים בעלי תפקידיםהמציע  על ידי ובמתן השירותים לפרויקט יועסק .7.9

אלא אם קבעה  למכרז(, 'א נספחב)כמפורט  הימים מהודעת הזכיי 14של הממונה בתוך 

זה, יהיה  כח אדם. החברה מועד ארוך יותר במועד בקשתה להצעה לשירותים לפרויקט מסוים

בדרישות הביטחון של ולעמוד  למכרז' א נספחחייב לעמוד בדרישות הסף המינימאליות שב

  .החברה

תים בפרויקט מסוים, אם למתן שירולבעל תפקיד החברה תהיה רשאית לבטל אישור שניתן  .7.10

 נמצא כי אינו עומד בתנאי האיכות במכרז. 

במסגרת מתן השירותים, מנהל הפרויקט מטעם המציע ישמש גם כאיש קשר קבוע בין החברה  .7.11

 לבין המציע, לרבות לצורך מסירת מסמכים והודעות מכל סוג.

.8 תנאי סף להשתתפות במכרז 

לעניין המציע עצמו הן , להלן המפורטיםשתתפות במכרז מותנית בהתקיימות כל התנאים ה .8.1

 .מו)חברת הניהול והפיקוח( והן לעניין אנשי המפתח המוצעים מטע

, חלק מתנאי הסף מחמירים מדרישות חשיבותםו לאור אופי השירותים, היקפם, מורכבותם .8.2

 המכרזים של החברה לפי הדין. תועדלוהמכרזים בהתאם לסמכות המוקנית חוק חובת 
 

  אישורים .8.3

ברשם החברות בישראל וברשותו כל האישורים לפי  המציע הוא חברה הרשומה כדין .8.3.1

 :; דהיינו1976-גופים ציבוריים, התשל"ו תחוק עסקאו

 .כדין ספרים ניהול בדבר חשבון מרואה או שומה מפקיד תקף אישור .8.3.1.1

תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על  אישור .8.3.1.2

 הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ. 

  תקף למתן שירותים בתחום פיקוח וניהול.   ISO 9001תקן  למציע .8.3.2

 קודם ניסיון .8.4

הנדסה של פרויקטים ל שנות ניסיון בשירותי ניהול ופיקוח צמוד 7למציע לפחות  .8.4.1

  .אזרחית

 3עבור ניהול ופיקוח( שירותי רותי ניהול ופיקוח צמוד )כקבלן ראשי ליש המציע ביצע .8.4.2

עד למועד  והסתיימו 31.12.2009לאחר , בארץ או בחו"ל, לפחות "הנדסיים פרויקטים"

 )לא כולל מע"מ( ₪מיליון  25בהיקף של ם פרויקטימהשניים כאשר , הגשת ההצעות

 .לפחות )לא כולל מע"מ( ₪מיליון  50ופרויקט אחד בהיקף של  ,כל אחד לפחות

  הבאים: התנאים כלפרויקט המקיים את  – ו", משמעהנדסי פרויקט" זה מכרז לצורך

צנרת גז, הבאות:  האורכיותפרויקט לעבודות הקמה של לפחות אחת מהתשתיות  (א)

ת והתשתידלק, מים או ביוב, קווי חשמל, כבישים, מסילת רכבת )להלן: "

 "(.תואורכיה
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 תשתית עבודת, שמהותה" אורכית תשתית"ל יתייחסו, שלעיל העבודות סוגי כל

 במתחם תשתית עבודת אינה אך, רצופים"מ ק מספר של תוואי לאורך המבוצעת

 .בלבד מבנים כמה או מבנה הקמת כדוגמת"מקומי", 

 היקףל מתייחס)היקף הפרויקט(  לעיל 8.4.2 ההיקף הכספי הנדרש, כאמור בסעיף  (ב)

המציע  ידי עלופוקח שנוהל  של הפרויקט המבצע קבלןל ההסכם בין המזמין

  .(המציעבין מזמין העבודה לבין ההסכם היקף מדובר על לא כלומר, ) כאמור לעיל

 פיננסית איתנות .8.5

 לשנה₪ מיליון  7 -ניהול ופיקוח צמוד לא פחת ממשירותי של המציע  המכירותמחזור  .8.5.1

  . 2017 – 2014השנים  4מתוך  3 -ב

 – 2015של המציע מפעילות שוטפת לשנים של תזרים המזומנים הממוצע המשוקלל  .8.5.2

 .2017מההון העצמי לסוף שנת  25% -לא פחות מ -, הינו חיובי, ואם שלילי 2017

 (x 1 + 2016 x 2 + 2017 x 4 2015/ ) 7 " יחושב כלהלן:ממוצע משוקלללעניין זה "

 מפתחאנשי  .8.6
 

המקיימים את  ,את כל אנשי המפתח הבאיםמכרז לפי ההשירותים מתן לצורך  מעסיקהמציע 

  להלן:שכל התנאים 

 המציע מטעם הפרויקט מנהל .8.6.1

 המועצה להשכלה גבוהה ידי עלבישראל  מוכר מהנדס של אקדמי תוארבעל  .8.6.1.1

 בטכנולוגיה להכשרה הממשלתי המכון) ט"המה מוכר ע"י הנדסאי או

רלוונטי  הנדסי או כל תחום מכונות או אזרחית הנדסה בתחום (,ובמדע

 ,וגם; אחר

" )לפי הגדרתם הנדסיים פרויקטיםבניהול "לפחות שנים  10ניסיון של בעל  .8.6.1.2

 חברתשל  הפרויקט מנהלשנים בתפקיד של  3לעיל(, מתוכן  8.4.2 בסעיף 

כמנהל ניסיון )מטעם הקבלן המבצע  כמנהל פרויקטו/או  הניהול והפיקוח

 וגם,   ;בחשבון( חיילקהעבודות לא מזמין אצל פרויקט 

"פרויקטים הנדסיים" )לפי הגדרתם בסעיף  3 -ב כמנהל פרויקט בעל ניסיון .8.6.1.3

והסתיימו, כאשר שניים  2008, שהחלו לא לפני שנת לעיל( לפחות 8.4.2 

כל אחד,  לפחות )לא כולל מע"מ(₪ מיליון  25בהיקף של מהפרויקטים 

  .לפחות )לא כולל מע"מ(₪ מיליון  50ופרויקט אחד בהיקף של 

 מתייחס( הפרויקט)היקף  לעיל כאמור, מהמציערש הכספי הנד ההיקף  

 ידי עלופוקח של הפרויקט שנוהל  המבצעקבלן ל ההסכם בין המזמין  להיקף

 לבין העבודה מזמין בין ההסכם היקף על מדובר לא)כלומר, מנהל הפרויקט 

  וגם, ;(המציע

צד גופי  עםתשתיות  יתיאומ, קבלן ותביעות זמנים לוחות בניהול ניסיון בעל .8.6.1.4

 בתחומי עפר, חשמל ומכונות.  מקצועי אדם חכג' ובניהול 
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  דיבור וכתיבה. –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  .8.6.1.5

 ,freelancer -המציע, לרבות כ אצלעובד המציע או עבד הפרויקט הינו  מנהל .8.6.1.6

 .2013 שנתלפחות שנתיים ברציפות החל מ

 ריתוך  מפקח .8.6.2

                                                     -מהנדס ריתוך בעל תעודת הסמכה תקפה כ / טכנולוג / מפקח .8.6.2.1

International / European Welding Inspector or Technologist or 

Engineer  מוסמך למתן הסמכה כאמור כדוגמת מוסד אמריקאי)או 

American Welding Societyבלעדי של , והכל בהתאם לשיקול דעתה ה

 החברה(;  וגם,

ניסיון בעבודות פיקוח על ריתוך לפי תקינה אירופאית  שנות 3בעל לפחות  .8.6.2.2

EN אמריקאית או (AWS),וגם ; 

 ; וגם,RTהרס" מסוג -בבדיקות "אללפחות חודשי ניסיון  18בעל  .8.6.2.3

 רדיוגרפיה צילומי בפענוח לפחות םחודשי 18 של וניסיון בתוקף הסמכה בעל .8.6.2.4

לפי שיקול  ,החברה של באישור כחלופה או, EN ISO 9712 תקן לפי 2 רמה

 לקיים המציע רשאי זה תנאי. ASNTלפי תקן  ,דעתה המקצועי הבלעדי

 ניסיון בעל( האחרים המפתחאנשי  באמצעות)לרבות  נוסף מפקח בהצעת

תישא  לא החברהאולם . למכרז המציע בהצעת יוגש אשר, כאמור בפענוח

לצורך קיום דרישות סעיף זה )ראה בסעיף  בכפל תשלום עבור שני מפקחים

 למכרז(.  18.5.2.4 

 –דיבור וכתיבה )שליטה בשפה העברית  –שליטה באנגלית ברמה טובה בעל .8.6.2.5

  אינה חובה(.

 ,freelancer -המציע, לרבות כ אצלעובד המציע או עבד הריתוך הינו  מפקח .8.6.2.6

 .2013 שנתלפחות שנתיים ברציפות החל מ

 וצנרת מכאניות לעבודות חמפק .8.6.3

בעל תואר אקדמי של מהנדס מכונות או מהנדס בתחום העוסק בהנדסה  .8.6.3.1

המועצה להשכלה גבוהה בישראל;  על ידימוכר או תעשיה וניהול תהליכית 

 וגם,

 8.4.2 " )כהגדרתם בסעיף הנדסיים פרויקטים"בניסיון לפחות  ותשנ 3בעל  .8.6.3.2

בשירותי  צנרת/או ו מכאניותו/או אחראי לעבודות  מפקחבתפקיד של  לעיל(

)ללא דרישה להיקף כספי של  מבצעהקבלן ה מטעםניהול ופיקוח צמוד או 

 .(יםהפרויקט

לעיל( בו הקבלן  8.4.2 בסעיף " )כהגדרתו הנדסי  פרויקטבעל ניסיון ב" .8.6.3.3

 ישראלי / המבצע הראשי עבד על פי אחד מהתקנים הבאים לפחות: תקן

 OECDאירופאי, תקן ישראלי המאמץ תקן זר, תקן זר אחר של מדינות 

 נספחבהמפורטת הבנק העולמי )ראה רשימת הבנק העולמי  על ידיכהגדרתן 

 למכרז(. 'ב
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  דיבור וכתיבה. –שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  בעל .8.6.3.4

המציע,  אצלעובד המציע או עבד לעבודות מכאניות וצנרת הינו  המפקח .8.6.3.5

 .2013 שנתלפחות שנתיים ברציפות החל מ ,freelancer -לרבות כ

 איכות ובקרת בטחתה מפקח .8.6.4

מכונות או מהנדס בתחום העוסק או הנדסאי בעל תואר אקדמי של מהנדס  .8.6.4.1

המה"ט או  המועצה להשכלה גבוהה בישראל על ידימוכר  ,בהנדסה תהליכית

 ,וגם; לפי העניין (,המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע)

 8.4.2  בסעיף" )כהגדרתם הנדסיים פרויקטים"בניסיון לפחות  ותשנ 3 בעל .8.6.4.2

 או מנהלבתפקיד של )ללא דרישה להיקף כספי של הפרויקטים(, ( לעיל

או מטעם  צמוד בשירותי ניהול בפיקוח איכות בקרת/או ו בטחתה אחראי

 .)ללא דרישה להיקף כספי של הפרויקטים(.  הקבלן המבצע,

לעיל( בו הקבלן  8.4.2 בסעיף בעל ניסיון ב"פרויקט  הנדסי" )כהגדרתו  .8.6.4.3

ישראלי / המבצע הראשי עבד על פי אחד מהתקנים הבאים לפחות: תקן 

 OECDאירופאי, תקן ישראלי המאמץ תקן זר, תקן זר אחר של מדינות 

 נספחבת המפורטהבנק העולמי )ראה רשימת הבנק העולמי  על ידיכהגדרתן 

 למכרז(.' ב

  דיבור וכתיבה. –שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  בעל .8.6.4.4

המציע, לרבות  אצלעובד המציע או עבד בטחת ובקרת האיכות הינו ה מפקח .8.6.4.5

 .2013 שנתלפחות שנתיים ברציפות החל מ ,freelancer -כ

 המפתח אנשיהצעתו המציע מתחייב להעסיק במתן השירותים לחברה את כל  בהגשת 

תנאים שנקבעו במכרז זה )וככל היתר  ובכל מכרזה שלשלעיל העומדים בתנאי הסף 

  מציע.מאת השירותים לפרויקט להזמנת כתנאי מוקדם  , וזאתשיעודכנו, אם יעודכנו(

.9  מקדים מפגש 

והשירותים יינתן הסבר על החברה, על הפרויקטים  במפגש זה .מקדים מפגשהחברה תערוך  .9.1

 . לחברה הנדרשים

 .מכרזחובה על מנת להגיש הצעה לאינה  היאמומלצת אך המקדים  מפגשההשתתפות ב .9.2

 .)ב( להלן12כמפורט בסעיף  הינם המקדים שגהמפלעריכת  יםהמשוער והמקוםהמועד  .9.3

נספח בנוסח המצ"ב כ הודעה לחברהעל המציע למסור על כך  המקדים על מנת להשתתף בסיור .9.4

-c  לכתובת הדואר האלקטרוני: 16:00בשעה  4/11/2018 למכרז זה, עד ליום  'די

tender@ingl.co.il  למפגשמציע רשאי לשלוח  .להלן 'דינספח שבנוסח  מכילה את הפרטיםה 

 נציגים. 2עד המקדים 

 המפגשהחברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד  .9.5

 נוסף.  מפגשאו לערוך  המקדים

  

mailto:c-tender@ingl.co.il
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.10  עיון וקבלת מסמכי המכרז  

               . לצורך הגשת הצעה על המציע להגיש את מסמכי המכרז המקוריים שיקבל מהחברה .10.1

להלן, החל  16 בסעיף  המפורטתכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה בכתובת את מסמ

 בתיאום מראש. ,להלן )א(12 בסעיף הקבוע מהמועד 

בשירותי ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים, אשר הציג  העוסק למציעהמכרז ימסרו  מסמכי .10.2

  . פיקוחו ניהולתקף למתן שירותים בתחום   ISO 9000 תקן ברשותו לפיו מסמךלחברה 

האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא למסור את פרטיו המציע המסמכים יידרש  לצורך קבלת .10.3

  מייצג.

במשרדי החברה. כמו כן, ניתן להוריד  רזמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לעיין במסמכי המכ .10.4

את דברי ההסבר הכלליים ממסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה, שכתובתו 

www.ingl.co.il מכרזים"., בלשונית" 

 לברורים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני: .10.5

tender@ingl.co.il-c  

תאום הצעות והקוד האתי של , איסור על איסור הגשת הצעות משותפות, חשש לניגוד עניינים  11.

 החברה

 משותפות הצעות הגשת על איסור .11.1

( או הצעה משותפת יחד עם Joint Ventureרשאי להגיש הצעה כ"מיזם משותף" ) אינומציע ה

 מציע אחר )לרבות חברה או גוף אחרים(.

  עניינים לניגוד חשש .11.2

מציע לא יגיש הצעה למכרז אם הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו  .11.2.1

במצב כאמור. מציע אשר והתחייבויותיו לחברה במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי 

שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת 

שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים. החברה רשאית להשיב 

 בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה מחויבת בכך.

וי להיווצר חשש לניגוד תשומת ליבם של המשתתפים במכרז מופנית לכך כי עש .11.2.2

 : ומבלי למעט( עניינים במקרים הבאים )לדוגמא

 זיקה לחברה המתכננת של פרויקט מסוים. .11.2.2.1

החברה כקבלן לעבודות הקמת חלקים  על ידיזיקה לקבלן שיבחר  .11.2.2.2

 ממערכת ההולכה )ולרבות קבלן משנה של קבלן ההקמה הנבחר(. 

)לרבות כקבלן   PRMSזיקה לקבלן לעבודות אספקה ו/או הקמת מתקן .11.2.2.3

 משנה( עבור החברה.

זיקה לחברת חלוקה לגז טבעי בעלת רישיון לאזור החלוקה בו מוקם  .11.2.2.4

 הפרויקט המסוים.

 . למכרז( 'די נספח) בהסכם כמפורטבדבר העדר ניגוד עניינים הן  החובות .11.2.3

http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/
mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
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ו/או  למאגר הספקים זה במכרז מציע של בחירתותהיה רשאית לבטל את  החברה .11.2.4

דעתה הבלעדי, בכל מועד )לרבות לאחר התקשרות  שיקוללפי  ,לפרויקט מסוים

במהלך המכרז  םבהסכם(, במידה ולטעמה קיים חשש לניגוד עניינים , בין שהיה קיי

 ובין שנוצר לאחריו.  

' הנספח כהמציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב  .11.2.5

 .למכרז

 החברה בקשר עם האמור לעיל. כלפי טענה כל על המציע מוותר, הצעתו בהגשת .11.2.6

 הצעות תאום על איסור .11.3

מציע, בעל זיקה למציע, או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל  .11.3.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום הצעה,  .זיקה למציע האחר או מי מטעמם

 לה:חד מאלרבות א

מכללא, לגבי עניין  הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או .11.3.1.1

הקשור למכרז זה, בין היתר, בעניין מחירי השירותים המוצעים, תנאי 

 ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.

בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה  מסירת מידע .11.3.1.2

 אחרת בין מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין,  .11.3.2

 והצעת, המציע ו/או מי מטעמו מתחייב ומצהיר בזאת לצורך הגשת 1977-התשל"ז

 עמו:וביצוע ההסכם שיחתם 

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת  .11.3.2.1

במטרה להשפיע במישרין ו/או הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך 

בעקיפין 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 

 למכרז זה ו/או ההסכם;

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה  .11.3.2.2

י מטעמה ו/או כל גורם אחר: על מנת בחברה ו/או עובד החברה ו/או מ

לרבות לקבל מידע חסוי הקשור למכרז זה ו/או להסכם ו/או הנובע מהם; 

 במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. 

המציע אחראי להביא תוכן סעיף זה לידיעת כל המעורב מטעמו במכרז זה ובהסכם  .11.3.3

 שיחתם בעקבותיו.

 החברה של האתי הקוד .11.4

מצהיר, כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים שת הצעתו המציע בהג

 האינטרנט של החברה והוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיו.באתר המופיע 
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.12 לוח זמנים למכרז 

 מסמכי המכרז   לקבלתמועדים  א
 9:00השעות  בין 23/10/2018 מיום החל, ה' –א'  בימים

– 17:00. 

 ב
 מקדים  מפגשמועד 

 

מרכז הלוגיסטי של החברה, רח' אדום, ב 5/11/2018

 . 10:00בשעה   א.ת. כנות,

 מדויקים פרטים. להשתנות יכול"ל הנ והמקום המועד

 לעיל. 9 המקדים ימסרו כמפורט בסעיף  המפגשלגבי 

 .17:00 בשעה 20/11/2018יאוחר מיום  לא מועד אחרון לבקשת הבהרות ג

 הגשת הצעות  אחרון למועד  ד

 לאו 17:00 – 09:00בין השעות  9/12/2018 מיום החל

 המועד": להלן) 17:00בשעה  10/12/2018יאוחר מיום 

 . "(הצעות להגשת האחרון

)מבלי שתהיה בכך התחייבות מצידה לעשות  פי שיקול דעתה הבלעדי עלו החברה רשאית בכל מועד

כך תימסר  ו/או להודיע על מועדים נוספים נפרדים והודעה על לעיל , לדחות כל מועד מן המועדיםכן(

 פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי המכרז. למציעים על

.13 ותיקונים למכרזהבהרות  

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה אך ורק מגורמים שמסרו את  .13.1

עד למועד  tender@ingl.co.il-c לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני: 10.3 פרטיהם כאמור בסעיף 

 )ג( לעיל.12הקבוע בסעיף 

וכן מספרי  ,"2018 מכרז להקמת מאגר ספקים למתן שירותי ניהול ופיקוח"על הפניה יש לציין  .13.2

 טלפון, ודואר אלקטרוני למתן התשובות. 

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של  .13.3

 החברה. 

בכל מקרה בו תחליט החברה להוציא תשובות לשאלות או לבקשות ההבהרה או תיקון כלשהו  .13.4

המסמך הכולל  יפורסם, למסמכי המכרז, בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה

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

לצרף את המסמך האמור  וכן ,, והם יידרשו לאשר את קבלתולעיל 10.3 פרטיהם כאמור בסעיף 

להצעתם, כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק מהצעתם. בכל מקרה תשובות ותיקונים אלה 

 אם לאו. בין לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם ו

חברה לצורך קבלת כל הודעה, הבהרות, החובה להתעדכן באתר האינטרנט של ההמציעים  על .13.5

 .פורסם על ידי החברה במהלך המכרזתיקונים וחומר שי

  

mailto:c-tender@ingl.co.il
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.14 תוקף ההצעה  

החברה תהא רשאית להורות על  .30/06/2019עד ליום  בתוקףההצעה שתוגש לחברה תהיה  .14.1

הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הארכת כל 

הצעתו במועד  תוקףמציע שלא הודיע לחברה על הארכת . תנאי אחר במכרז בקשר עם ההצעות

לרבות בקשר לתנאי בקשר עם הצעתו כאמור, לא יוכל להמשיך ולהשתתף  ,או סירב לעשות כן

 במכרז.

מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה, אלא באישור החברה או  .14.2

ין. כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא פי תנאי המכרז והד במקום שהדבר הותר במפורש על

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. ,לפסילת ההצעה

.15 הנחיות להגשת ההצעה 

להלן וגם מידע נוסף  18  -ו 17 הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיפים  .15.1

 סף ולכל תנאי אחרבהתאם להנחיות המפורטות להלן. ההצעה תתייחס לעמידה בתנאי ה

 במכרז שעל המציע להוכיח לחברה. 

ותישא את שם המכרז ב' -הכוללת את מעטפות א' ו ותסגור ותמעטפ 2 -מציע יגיש את הצעתו ב .15.2

 "2018 ופיקוח ניהול שירותי מתןל מאגרלהלן:  "

 העתקים(.  2עותקים )מקור בצירוף  3 -ההצעה תוגש ב .15.3

, כל יצרוב את כל החומר של הצעתו הם( עליCD) יםתקליטור 2בנוסף, המציע יצרף להצעתו  .15.4

  .העניין לפי' ב או' א, אחת מעטפה של החומר את רק את יכלול תקליטור

מסמכים מקוריים ייכללו בעותק המקור של ההצעה אשר ירשם עליה במקום בולט וברור  .15.5

 "מקור".

לתנאי  אוסמכיו, מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגויות כלשהן, לרבות ביחס לתנאי המכרז ומ .15.6

 ,מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך כאמור איזהבההסכם. נכללה בהצעה או 

להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות, לרבות לראות בה  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחברה הזכות

כפגם טכני בלבד או לדרוש מהמציע לתקנה או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה ו/או 

בחירתה, לתקן את מסמכי המכרז או כל חלק מהם ולשנותם, ובלבד שהתיקון יחול על כל 

נה או לבטל מכרז זה, המציעים, לאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממ

 מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז והדין. 

יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה  לחברהמובהר, כי  .15.7

 הצעה או בהצעות שונות.

.16 מקום להגשת ההצעה 

"תיבת המכרזים" במשרדי החברה בכתובת שלהלן עד למועד האחרון ההצעות תוגשנה ל .16.1

מגדל לעיל: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ,  )ד(12 בסעיףהמופיע  ותהצעלהגשת 

 .קרית עתידים, תל אביב, מחלקת רכש והתקשרויות, 32 קומה(, 8עתידים )בניין מס' 

במועד ובמקום  -תה בפועל משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה, אלא הגש .16.2

 ההגשה שלעיל. 
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.17  להצעה לצרף שיש המסמכים 

  כל המסמכים הבאים: תכיל מעטפה א'

יש  .בראשי תיבות ובחותמת המציע כשהם חתומים בכל עמוד , על נספחיו,כל מסמכי המכרז .17.1

 .להגיש את חוברת המכרז המקורית הכרוכה שנמסרה למציע מהחברה

בכל עמוד ובחתימה מלאה של  בראשי תיבותחתום  ,'טו נספחכהמצ"ב ההתקשרות  סכםה .17.2

 כך. במקום המיועד להמציע 

חתום  ,'ג נספחכ המצ"בבנוסח  1976 –תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .17.3

 כדין ומאושר על ידי עורך דין.

של  במקורהכנסה ניכוי מס תקף על ואישור  פנקסי חשבונות ורשומותניהול תקף על אישור  .17.4

 .1976 - תשל"ו ,המציע, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים

 עוסק מורשה.במקרה שהמציע הוא חברה או אישור רישום כהעתק תעודת התאגדות  .17.5

על פי בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה, חתום כדין עורך דין אישור  .17.6

 .'דספח נכ המצ"בהנוסח 

 .'ה נספחכהמצ"ב  בנוסח ענייניםתצהיר בדבר העדר ניגוד  .17.7

 .'ונספח כ המצ"בהצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בנוסח  .17.8

  למתן שירותים בתחום פיקוח וניהול. ISO 9001 לפי תקן התעודת הסמכה תקפ .17.9

לעיל בנוסח המצ"ב  8.4 בסעיף של ניסיון קודם שאלון להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  .17.10

 .ז' נספחכ

וכן דוחות  ,'ח נספחכ המצ"בעל פי הנוסח לנתונים הפיננסיים של המציע אישור רו"ח  .17.11

רו"ח  על ידיסקורים ודוחות כספיים , 2017 – 2015כספיים מבוקרים של המציע לשנים 

 .דוחות כספיים רבעוניים עורך, ככל שהמציע 30.6.2017ליום  ,המבקר

 על ידי המציע בהצעתו.  המצויניםטבלה מרכזת עם רשימת כל אנשי המפתח  .17.12

 קו"ח, תעודות השכלה והסמכה: בצירוףאנשי המפתח בתנאי הסף, להוכחת עמידת נים שאלו .17.13

 .1' ט נספחבנוסח המצ"ב כלעיל  8.6.1תנאי הסף בסעיף לעניין  מנהל הפרויקט .17.13.1

 .2' ט נספחלעיל בנוסח המצ"ב כ 8.6.2תנאי הסף בסעיף לעניין מפקח הריתוך  .17.13.2

לעיל בנוסח המצ"ב  8.6.3תנאי הסף בסעיף לעניין  וצנרת מכאניות לעבודותמפקח  .17.13.3

 .3' ט נספחכ

לעיל בנוסח המצ"ב  8.6.4 תנאי הסף בסעיף לעניין  איכות ובקרת בטחתהמפקח  .17.13.4

   .4 'ט נספחכ

 .5 'ט נספחכבנוסח המצ"ב , הסף תנאי שאלוני לעניין הפרטים לנכונות המציע אישור .17.13.5

 .'י נספחכבנוסח המצ"ב עורך דין,  על ידיתצהיר המציע בדבר העסקת אנשי מפתח מאושר  .17.14

, המקדים מפגשהכל הבהרה ותיקון שנשלחו על ידי החברה במהלך המכרז, לרבות סיכום  .17.15

 וחותמת המציע. בראשי תיבותחתומים 

 על כל מסמכיה.א' בלבד  מעטפהשבהצעת המציע עליו צרובה תכולת ( CD)תקליטור  .17.16
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 כל המסמכים הבאים:  תכיל 'ב מעטפה

 על ידי המציע בהצעתו.המוצגים רשימת כל הפרויקטים עם  טבלה מרכזת .17.17

 .המציע ידי על חתום' יא נספח"ב כהמצ בנוסחניסיון המציע  להצגת שאלון .17.18

ות, חתומים רלוונטיהמלצות בצירוף  הבאים,  אנשי המפתחניסיון  איכות להצגתנים שאלו .17.19

 המציע: על ידי

 .1 'בי נספח - מנהל הפרויקט .17.19.1

 .2 'בי נספח -מפקח הריתוך  .17.19.2

 .3 'בי נספח -צנרת ו לעבודות מכאניותמפקח  .17.19.3

 .4 'בי נספחאיכות  ובקרתהבטחת מפקח  .17.19.4

  .לרבות אנשי המפתח ,תרשים ארגוני של מבנה כל צוות הפרויקט .17.20

 דוגמא לתכניות בקרת איכות ופיקוח של המציע. .17.21

 להלן. 18.4 בהתאם לסעיף  מתודולוגיה למתן השירותים, .17.22

 8.4.2 דוגמא לתכניות בקרת איכות ולפיקוח שביצע ל"פרויקט הנדסי" )כהגדרתו בסעיף  .17.23

 לעיל(.

 רויקטים ולבקרה תקציבית של המציע.מחשוב לניהול פהמערכת תיאור  .17.24

 על כל מסמכיה.שבמעטפה ב' בלבד הצעת המציע עליו צרובה תכולת ( CD)תקליטור  .17.25

 כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז ושיאפשר להעריך את איכות ההצעה.   .17.26

.18 בחינת איכות ההצעות 

 בהתאם להנחיות שלהלן. ,להעריך את איכות שירותיו ושיאפשר מסמכיםכל מציע יגיש 

 כללי .18.1

לצורך מתן מענה בהצעה לנושאים מסוימים צורפו למכרז נספחים ייעודיים שעל  .18.1.1

(. נספחים אלה ניתנים 4 - 1' בייא', , 4 – 1ט'  ,ז נספחיםלצרף להצעתו )המציע 

 לעריכה באתר המכרזים של החברה. להורדה בפורמט "פתוח"

טבלאות  שתיהמציע  יצרף, מטעמו המוצע כח האדםלעניין ניסיון המציע ולנספחים  .18.1.2

ולרשימת כל  להוכחת ניסיון המציע הפרויקטים כל לרשימת :תונפרד, תומרכז

לעמוד בו כל אחד מהם נמצא  ותהפני נהתכלול אותהטבל .שבהצעתו המפתח אנשי

  בהצעתו.

ו/או להשמיט מבלי לשנות  ,המציע ימלא את הפרטים הנדרשים בנספחים הייעודיים .18.1.3

מציע המעוניין להרחיב בנושא שנמסר, לרבות מספור הסעיפים.  הייעודי דבר בטופס

יוכל לעדכן זאת בקובץ הפתוח  –בתנאי סף / איכות  וכלשהו לצורך הוכחת עמידת

 . חותמתובמלאה שהגיש בחתימה  םהייעודיילעריכה. המציע יחתום על כל הנספחים 

 פיסי בעותק להצעתו המצורף נוסף מסמךיגיש את  הנספחים הייעודיים וכל  המציע .18.1.4

 . כנדרש חתום, מודפס
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כל הפרטים בהצעה יוגשו באופן מסודר, לוגי ומובנה תוך חלוקה לסעיפים ראשיים  .18.1.5

תוך הפניה מפורשת לסעיף המכרז אליו מתייחס כל נושא )בהעדר טופס וומשניים 

 ייעודי לאותו נושא(. 

שיש להציג  הפרויקטיםבמכרז לכמות  הרלוונטיהנחייה מפורשת בסעיף בהעדר  .18.1.6

 פרויקטים 10עד בהצעה להוכחת קריטריון מסוים, המציע יהיה רשאי להגיש פירוט 

 . בלבד

 של החברה. פרויקטיםמציע רשאי להסתמך על ניסיון שצבר ב .18.1.7

וצג י פרויקט ואותמטעמו, אין מניעה כי  כח אדםבמסגרת הוכחת ניסיון המציע או  .18.1.8

 סעיף בהצעה בו פורט הניסיון. על דרך של הפניה ל ואנשי המפתחעבור המציע 

בדבר ניסיונו וכישוריו אחר  רלוונטימציע רשאי לצרף כל אישור, המלצה ומידע  .18.1.9

. צוינו אנשי קשר להמלצה, רשאית החברה ליצור קשר עמם לרלוונטיותבהתאם 

 .מנוקדים במכרזביחס לפרטים שבהצעה אף אם הפרטים אינם 

 כללי - מפתח אנשי .18.2

 וכל מסמך מפורטים"ח קו( לאנשי מפתחהמציע יגיש בהצעתו )בנוסף לנספח הייעודי  .18.2.1

בדרישות  יםעומדהמוצעים בהצעתו ה כי כל אחד מאנשי המפתח תומך אחר להוכח

לשנות הניסיון  באופן ברור. קו"ח יתייחסו המפורטות בתנאי הסף והאיכות

 . רלוונטיות, השכלה, תעודות, הסמכות והמלצות הרלוונטי

 מאנשיגם עבור מי וצג ישהוצג לצורך ניסיון המציע  פרויקט ואותאין מניעה כי  .18.2.2

  שיוגש בהצעה. הרלוונטיבנספח הייעודי ובלבד שיצוין כך במפורש  ,יםהמוצע המפתח

אנשי המפתח לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים ראיון עם  ,החברה תהיה רשאית .18.2.3

 םבדרישות המכרז והתאמת םעמידת, במועדים שתקבע, על מנת לוודא את ושהוגש

 לביצוע השירותים. 

  ,מסוים לבעל תפקיד של איש מפתחבמקרה שהמציע הציע יותר ממועמד אחד  .18.2.4

רשאית החברה לקבוע מי מהם בעל האיכות הגבוהה ביותר )ובהתאם לנקד רק אותו 

 במסגרת בדיקת האיכות(.  

מורכבות המכרז ודרישותיו, במהלך בחינת ולאור אופי השירותים ומורכבותם,  .18.2.5

נוסף או  כח אדםלזמן לראיון  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,ההצעות, רשאית החברה

 אחד או יותר, שלא הוצע/ חלופי נוסף  כח אדםחלופי, או להורות למציע להגיש 

 , בזמן קצוב שתקבע החברה.במסגרת הצעת המציע

איש שובכלל זה לקבוע  ,לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי המכרז כדי באמוראין  .18.2.6

ובהתאם לכך לקבוע כי  ,המציע אינו מתאים למתן השירותים על ידישהוצע  מפתח

 ולכן לא תמשיך לשלב הבא במכרז. , הצעתו אינה מתאימה
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 המציע  סיוןני .18.3

, לגבי כל פרויקט הנדרשיםאת הפרטים  ('יא נספח)המציע יציג בפורמט מודפס  .18.3.1

  :כמפורט להלן ,לצורך שלב ניקוד האיכות

שהעסיק המציע בפרויקט  כח אדםמהות שירותי המציע בפרויקט; )ב( היקף )א( 

חוזה ובפועל(; )ד( מהות הפרויקט  על פי) שירותיו שלותפקידיהם; )ג( היקף כספי 

בפועל(; )ו( מספר הקבלנים חוזה ו על פי)ה( לוחות זמנים )התחלה וסיום  ומורכבותו;

הקבלנים בפרויקט; )ח(  על ידיהמועסק  כח אדםוסוג עבודתם בפרויקט; )ז( היקף 

חברה  ההשתלבחוזה ובפועל(; )ט( האם בפרויקט  על פי) הפרויקט שלהיקף כספי 

לפי מקום מושבה ותפקידה בפרויקט; )י( האם הפרויקט בוצע  -רה מקצועית/אחרת ז

מדינות של  זר אחר  תקן , תקן ישראלי המאמץ תקן זר,אירופאי/  ישראליתקן 

OECD  התקן ומאיזה מדינה;  שם -( למכרז 'ב נספח)כהגדרתן על ידי הבנק העולמי

  נוסף. רלוונטי)יא( כל דבר 

 זאת צייןי (המציע של הארגוני מבנההמ כחלק) הנדסי תכנון מחלקת בעל מציע .18.3.2

 . בה והמועסקים המחלקה מבנה, ניסיונה את בתמצית ויפרט בהצעתו

 מתודולוגיה .18.4

)שאינו דווקא  פרויקט של ביצוע המציע רואה לפיה המתודולוגיה את יפרט המציע .18.4.1

 ,למצות ומבלי היתר בין, תתייחס המתודולוגיה. פרויקט בתחום הגז הטבעי(

 הבאים:  לנושאים

 שיטת העבודה. (א)

השעות  פירוט לגבי, לרבות ן בפרויקטמערכת הבקרה והדיווח על עבודות הקבל (ב)

 והכמויות שבוצעו.

 תן, ניתוחן והצגתן כהמלצה לחברה.טיפול בתביעות הקבלן, בדיק (ג)

 וטיפול בהן. מעקב אחר פניות הקבלן (ד)

 .ניהול חשבונות של הקבלן (ה)

 .מערך מעקב ודיווח תקציבי לפרויקט (ו)

 .ודיווח לוחות זמנים לפרויקט במעקמערך  (ז)

 .ת בטיחות ומערך דיווחיםפיקוח על הבטיחות בעבודות הקבלן, הדרכו (ח)

המסמכים, האישורים )לרבות לרשויות, לדוגמא: רשות והגשת פיקוח על הכנת  (ט)

וכיו"ב במהלך הביצוע ולקראת  יםהנדרש במועדים As Madeהגז( ותכניות 

 .סיום העבודות

 מערכת הבקרה והדיווח על שעות העבודה של חברת הניהול. (י)

המציע יגיש דוגמא לתכניות בקרת איכות ולפיקוח שביצע ל"פרויקט הנדסי"  .18.4.2

 לעיל(. 8.4.2 בסעיף )כהגדרתו 

תקציבית של המציע  המציע יציג מערכת מחשוב מתקדמת לניהול פרויקטים ולבקרה .18.4.3

 )פירוט שם המערכת(. 
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ישתמש המציע בתוכנת  ,מובהר, כי לעניין ניהול חשבונות בפרויקט לפי מכרז זה .18.4.4

 "בינארית" בבעלותו. 

 .ארגוני המבנה הארגוני של המציע בליווי תרשיםהמציע יפרט את  .18.4.5

  מטעם המציע מוצעהכח האדם  ניסיון .18.5

ביחס לכל אחד מאנשי  הנדרשיםאת הפרטים  (4 – 1' בי נספחים)המציע יציג בפורמט מודפס 

המפתח המוצעים מטעמו, הן לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף והן לצורך שלב ניקוד 

  כמפורט להלן:בנוסף, המציע יפרט ויצרף את המסמכים הרלוונטיים,  .האיכות

 הפרויקט  מנהל .18.5.1

את הנתונים  מטעמוהמוצע הרלוונטי למנהל הפרויקט המציע יפרט לגבי כל פרויקט 

 הבאים:

                  אם שימש כמנהל פרויקט ראשי של שירותי הניהול והפיקוח בפרויקט;  )א(

חוזה ובפועל(;  על פי)ב( מהות הפרויקט ומורכבותו; )ג( לוחות זמנים )התחלה וסיום 

 על פי) שירותיושניהל בפרויקט ותפקידיהם )ה( היקף כספי של  כח אדם)ד( היקף 

המועסק  כח אדם)ו( מספר הקבלנים וסוג עבודתם בפרויקט; )ז( היקף  חוזה ובפועל(;

חוזה ובפועל(;  על פי) עצמו הפרויקט של הקבלנים בפרויקט; )ח( היקף כספי על ידי

מקום מושבה ותפקידה  - חברה מקצועית/אחרת זרה ההשתלב)ט( האם בפרויקט 

, תקן ישראלי המאמץ אירופאי/ שראלי יבפרויקט; )י( האם הפרויקט בוצע לפי תקן 

 'ב נספחכהגדרתן על ידי הבנק העולמי ) OECD מדינותשל זר אחר  תקן  תקן זר,

 נוסף.   רלוונטיכל דבר א( התקן ומאיזה מדינה; )י שם - למכרז(

 )מפקח/טכנולוג/מהנדס( ריתוך מפקחי .18.5.2

 התמחות, השתלמויותו השכלה לגבי והסמכות תעודות לצרף יש .18.5.2.1

 8.4.2  בסעיףוכישורים מיוחדים בביצוע "פרויקטים הנדסיים" )כהגדרתם 

 (.לעיל

  .מכאני ציוד בהתקנות מפקחי הריתוך ניסיון בעניין יפרט המציע .18.5.2.2

בסקירה ובדיקה של מסמכים הריתוך  מפקחי ניסיון בעניין יפרט המציע .18.5.2.3

 ודוחות ישימים לפרויקטים )לדוגמא: מפרטים, פרוצדורות וכיו"ב(. 

 EN    או ASNTלפי תקן  2ניסיון בפענוח צילומי רדיוגרפיה רמה באשר ל .18.5.2.4

 -המציע רשאי לקיים תנאי זה בהצעת מפקח נוסף  , כאמור לעיל,473

  בעל ניסיון בפענוח כאמור. אנשי המפתח, שיהיהלרבות באמצעות אחד מ

 אחד מאנשי המפתח על ידי אם )בין אדם חלופי על ידיקיום תנאי זה ב

המציע יגיש בהצעתו למכרז את כל או אדם אחר(  המוצעים על ידי המציע

נספח החומר הקשור באדם החלופי התומך בהוכחת ניסיונו ואת 

החברה לא תישא בשל  מובהר, כי  .בגינו שצורף למכרז יהייעוד"שאלון" 

 ן מפקח ריתוך אחד.מפקחים ותשלם רק בגי 2כך בכפל תשלום עבור 
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 וצנרת מכאניות לעבודות מפקח .18.5.3

לצרף תעודות והסמכות לגבי השכלה והשתלמויות, התמחות וכישורים מיוחדים  יש

 לעיל(. 8.4.2 בביצוע "פרויקטים הנדסיים" )כהגדרתם בסעיף 

.19 דרישה למידע נוסף 

החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש מהמציעים ו/או חלקם השלמות והבהרות לאמור 

שאר המציעים, וככל פה, להנחת דעתה, מבלי שתידרש לעשות כן עם  בהצעה, בכתב ו/או בעל

 שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.

.20 לבקשת הצעות לפרויקט הכספית ההצעה הגשת 

  כללי .20.1

 להגיש צורך איןזאת,  נוכח, מכרז זה הינו לצורך הקמת מאגר ספקים בלבד. כאמור .20.1.1

הכלולים במאגר  לספקים, אלא במועד שבו תפנה החברה מחיר הצעות במכרז

 .מסוים פרויקטל הצעה קבלתל בבקשההספקים, 

תבקש החברה הצעה כספית לפרויקט מסוים, תתבסס ההצעה על היקף  שבו במועד .20.1.2

 "בהמצ' גי בנספח לפרויקט ומחירים כח האדם מערךטופס ב כמפורט ,כח האדם

הצעת . לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,הפרויקט לצרכי שיותאםזה,  למכרז

 .'גי נספחהמחיר לא תוגש על טופס אחר מלבד 

 נספח)לפרויקט ומחירים כח האדם מערך בטופס כמפורט העלות בגין כל בעל תפקיד  .20.1.3

 לצד מי מבעלי התפקידים,צוין י םא( תתבסס על עבודה בהיקף חודשי מלא, אלא 'גי

 . בטופס יצוינואשר כי יעבדו במשרה חלקית, בהתאם להיקף השעות 

הצעות המחיר יהיו בשקלים חדשים וללא מע"מ ולא יהיו צמודות למדד כלשהו ו/או  .20.1.4

מחירי הצעתו של מציע אלא בהתאם לסעיף של למטבע כלשהו. לא יתבצע עדכון 

 ההצמדה בהסכם. לכל תשלום תוסיף החברה מע"מ בהתאם לדין במועד התשלום.  

 מחירי לקבוע רשאית תהא החברהבמסגרת בקשה למתן הצעות לפרויקט מסוים,  .20.1.5

 .דתפקי בעל לכל' גי נספחב המפורטים מהמחירים שונים (מקסימום)מחירי  תקרה

בעל העסקת התמורה עבור כי  ,לקבוע בפרויקט מסויםהחברה תהא רשאית כמו כן,  .20.1.6

השעתי שיוצע על ידי תשולם בהתאם למחיר והתמורה , לפי שעות עבודהתהא  תפקיד

 בעל תפקיד. המציע עבור כל 

יהיה  כל בעל תפקיד עבוראשר יוצע על ידי המציע ף לשעת עבודה התערימובהר, כי  .20.1.7

 מאותו סוג או הקטנה של כמות בעלי התפקידים ההגדלבשל  הלא ישתנו אחיד

ו/או הגדלה או הקטנה של היקף העסקה השעתי ו/או  שיידרשו לביצוע פרויקט

או בשל שינוי בזהות או ניסיון וכישורי בעל  ,החודשי של כל בעל תפקיד, בכל היקף

בכלל זה, לא יהיה תעריף שעתי שונה לשעות נוספות או  תפקיד הנותן את השירותים.

 חריגות מכל סוג שהוא.

נו כללי ובלתי ממצה ובהגשת הצעתו יכי תיאור הפעילויות בהסכם המובהר, עוד  .20.1.8

הול ופיקוח צמוד מתחייב לבצע את כל השירותים הנדרשים מחברת ני המציע

 . מחברה המומחית בתחום זה כמקובל בתחום
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 השירותים מועדי .20.2

)ככל  חול בימיברצף בצמוד ובמשך כל שעות עבודת הקבלנים השירותים יבוצעו  .20.2.1

ובהתאם לנדרש  13:00ובערבי חג וחול המועד עד השעה  (07:30החל מהשעה שנדרש 

)או בשעות אחרות בהתאם למועד ביצוע  שעות לפני כניסת השבת 3בימי ו' עד 

שלעיל( ללא  גם אם הן מחוץ לשעות הפעילות הרגילות –העבודות על ידי הקבלנים 

, מובהר.  החברה על ידיתוספת תמורה, בכל תקופת ההסכם, אלא אם נקבע אחרת 

 השירותים במתן העבודה שעות במסגרת תיכלל לא העבודה וממקום אל נסיעה כי

 .נוספת תמורה הנבגי תשולם ולא

בכל מקרה, היקף שעות ההעסקה השבועי והחודשי לא יעלה על המותר לפי הדין.  .20.2.2

מטעמו, על  כח אדםבאחריות המציע לקבל כל אישור בקשר לשעות העבודה של 

 חשבונו, גם אם מדובר באישור לעבודה חריגה.

המציע לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" ועל בכל מקרה,  .20.2.3

בהתאם להיקף משרה ושעות העבודה הנדרשים מכל  ,לתמחר זאת במסגרת הצעתו

. התמחור ('גי נספח) לפרויקט ומחיריםכח האדם מערך כמפורט בטופס  בעל תפקיד

יהיה גלובאלי )לפי "הכל כלול"( לכל סוג של עבודה של כל בעל תפקיד, בין שמדובר 

 .   או אחר בתעריף חודשי

 והתמורה המחירים סופיות .20.3

התעריפים שיגיש המציע בהצעת המחיר הינם סופיים וגלובליים לכל סוג של עבודה  .20.3.1

של כל בעל תפקיד, בין אם מדובר בתעריף שעתי ובין אם מדובר בתעריף חודשי 

כאמור לעיל, עבור ביצוע כל השירותים. על כן, התעריפים האמורים יכללו, בין היתר, 

 . למכרז 20 את כל האמור בסעיף 

הצעת המחיר של המציע למתן השירותים תכלול כל תשלום והוצאה הקשורים  .20.3.2

)מתאים לתנאי בנסיעות ואחזקת רכב ללא תלות בהיקף הנסיעות, סוג הרכב 

וכן נסיעות אל ומאתר ביצוע  ,זה נסיעות ממקום המגורים וחזרה ללובכ, (העבודה

. זמן הנסיעות, לרבות השירותים ולכל אתר אחר כנדרש לצורך ביצוע השירותים

לינה, ארוחות, הוצאות, טלפון, עבודה משרדית,  בין היתר,הצעת המחיר תכלול, 

(, אש"ל, עלויות )לרבות ימי מחלה והבראה םתשלומי תגמולים, תשלומים סוציאליי

תקורה ורווח קבלני, ערבויות, כל מס )למעט מע"מ(, היטלים ואגרות, עלויות בגין 

 וכיוצא באלה,הוצאות דלק וטיפולים לרכב, ביטוחים, אגרות והשתתפויות עצמיות 

 ולא תשולם בגינן תמורה נוספת. 

 לשימוש צוות הניהול)כולל מחשוב ותקשורת( משרדי מנהלת הפרויקט בשטח  .20.3.3

 הקבלן המבצע מטעם החברה.  על ידיוהפיקוח של המציע יסופקו 

כח מערך בפועל בהתאם להצעה הכספית בטופס  ושיינתנהתשלומים בגין השירותים  .20.3.4

אושרו על ידי החברה, יהיו התמורה ישל הזוכה לפרויקט, כפי שומחירים האדם 

סף לסכומים האמורים והבלעדית והממצה בעבור כלל השירותים המוצעים ולא יתו

אין זוכה או מציע כאמור  ,לעיל המצוינתבהצעה אלא מע"מ בלבד. למעט התמורה 

לעיל זכאי לכל תשלום, החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו, 
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עבודתו ושירותיו, במישרין או בעקיפין, לרבות בעבור שכר צוות עובדיו, שכר כל גורם 

יעוץ למציע )אף אם אינו מופיע בטופס הצעת המחיר(, ים או אחר הנותן שירותי

שירותים ל הוצאות בקשרהוצאות משפטיות, הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה, 

עלויות שונות בהם והאדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים, החזר הוצאות 

 .ו/או לצורך מתן השירותים לצורך הגשת הצעתונשא המציע 

 . אין בובלבד דוגמאנועד להוות ( 'גינספח )לפרויקט ומחירים אדם כח המערך טופס  .20.3.5

או היקפי  בעלי התפקידיםכי אכן אלו יהיו היקפי  ,משום התחייבות כלפי המציעים

משוערת  הינההשירותים שיידרשו בפועל. כמות בעלי התפקידים המפורטת בטופס 

 להערכת החברה לגבי ביצוע פרויקט. 

בונוס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בנסיבות בהן עבודות הקבלן החברה תשקול לתת  .20.3.6

בפרויקט הסתיימו בלוחות הזמנים המקוריים של הפרויקט ועבודת החברה המנהלת 

בוצעה באיכות מעולה לשביעות רצונה המלא של החברה, תוך פעולה עם החברה, 

כ הצעות מסה" 5%החברה המקצועית המייעצת לה והקבלנים. גובה הבונוס יהיה עד 

המחיר של כל בעלי התפקידים בפרויקט שבטופס הצעת המחיר לפרויקט במועד 

הגשת ההצעה )ללא התחשבות בהגדלה של תקציב שירותי חברת הניהול והפיקוח 

במהלך הפרויקט(. מובהר כי הזכות לבונוס כמו גם היקפו יהיו נתונים  האם בוצע

 לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.  

.21 ות בדיקות מוקדמ 

קיבל לידיו את כל כי לפני הגשת הצעתו, כמצהיר  עם הגשת הצעתו במכרז יחשב המציע .21.1

מרצונו  בדק היטב ו/או ויתרהנדרש לביצוע השירותים וההגבלות שחלות עליהם והמידע 

רלוונטי כל מידע  וגםשירותים לביצוע ה וכל הנדרש ם,וטיב םכמות, םעל בדיקת החופשי

לרבות מידע ו/או  ,שירותיםהומשפטי( לביצוע  הנדסי, כלכלי אחר )לרבות כל מידע ונתון

הוגן ומניח דעתו  מצג הנמסר, אם נמסר בכל דרך שהיא, מטעם החברה וכי ההסכם

 ו ומועדיו.בהתחשב עם כלל תנאי

במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר  .21.2

עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט לאמור לעיל ו/או במסמכי המכרז 

שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת  האחרון המועדעד הנדרש, 

לפי שיקול דעתה  וההצעות, כמפורט במכרז זה, על מנת לקבל את הנחיות החברה שיינתנ

 כי המכרז.מהבלעדי ויחייבו את המציעים כחלק בלתי נפרד ממס

השמטה ו/או חוסר במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו מהתחייבות המציע כל רה, בכל מק .21.3

 לשביעות רצונה המלא של החברה. םוהשלמת שירותים הנדרשיםלבצע את כל ה

הם בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז  ,מהות ההתקשרות נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות לפיו .21.4

ים חלק בלתי נפרד ממכרז זה. זה על כלל נספחיו, לרבות ההסכם. כל מסמכים אלה מהוו

באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע, מכל סיבה,  אהחברה לא תיש ,בכל מקרה

 לרבות בהסכם.  ,במסמכי המכרז על נספחיו

כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה  ,בהגשת הצעתומצהיר מציע ה .21.5

 . ובגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעת
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.22 הוראות ותנאים מחייבים 

לצורך השתתפותו במכרז והגשת הצעה, יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה, הכללים 

והתנאים המחייבים, הנוגעים למכרז זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל חוקי 

ו/או  םיליהאמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכל את וגםים רלוונטיהעבודה והבטיחות ה

, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי המיוחדים

את האפשרות כי , למתן העבודות והשירותים רלוונטיה שנערך והוא בר תוקף בענף המתאיםאחר 

 . בהגשתהסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה

הצעתו מתחייב המציע לקיים את כל האמור בסעיף זה כלפי כל העובדים והמועסקים על ידו ו/או 

לשלם להם שכר ברוטו שלא יפחת מהמתחייב לפי  וגםמטעמו, בכל תקופת ההסכם אם ייחתם עמו 

 .  לפי הדין( הטבות סוציאליות ותשלומים נלווים)אליו יתווספו  דין

.23 הוצאות השתתפות במכרז 

כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות  ,שתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציעעצם הה

בהשתתפות במכרז ובכל הנובע לאחריו וכתוצאה ממנו, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה 

, הגשת ההצעה ועדכונה, תשלומים, המקדיםמפגש בהשתתפות  , ובכלל זהוכל ההליכים לפיו

מכל סוג, בכל מועד לפני ואחרי המכרז, יהיו על אחריותו הבלעדית  הוצאות משפטיות ואחרות

וחשבונו של המציע, ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור, כי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה 

להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות 

 לכך. 

עיל, במקרה של ביטול המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, מבלי לפגוע בכלליות האמור ל

לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של פסילת 

מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לא יהיו 

לשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול, המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כ

 בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור.

.24  ההצעות והערכתןאיכות אמות מידה לבדיקת  

ביחס לכל תתי הסעיפים להוכחת ניסיונו  את כל המסמכיםעל המציע להגיש בהצעתו  .24.1

 שלהלן. 

 של מינימאלי איכות ניקודלקבל  נדרש המציע של החברה, הספקים מאגרעל מנת להיכלל ב .24.2

 ,להלן הקריטריונים המפורטיםלכלל  המקסימאלי האיכות מניקוד נקודות 80 לפחות

 ,הצעה שלא תקבל את הניקוד כאמור .ראשי קריטריוןמחצית מהניקוד בכל  ולפחות

 תיפסל. 

 :יתבצע בהתאם לקריטריונים המפורטים להלןניקוד האיכות  .24.3
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 קריטריון
 ראשי

 ניקוד  מנוקדיםפרטים 

1.  

ניסיון 
 המציע 

 25עד  –" הנדסייםניסיון המציע )כחברה( בניהול ופיקוח של "פרויקטים  .1.1
   נקודות

 פרויקטים(. 3ים )לפחות רלוונטיפרויקטים  פרמססוג ו (א)

ערך העבודות בין המזמין  -ים רלוונטיהיקף כספי של פרויקטים  (ב)
 )לפני מע"מ( לכל פרויקט. ₪ יון לימ 25לפחות  הינו לקבלן הביצוע

היקף פרישת העבודות, תשתיות תת קרקעיות,  - מורכבות הפרויקטים (ג)
מספר וסוג קבלנים, היקף בעלי אלמנטים מיוחדים, תנאי שטח קשים, 

 תפקידים לניהול ופיקוח בפרויקט, לוחות זמנים לסיום הפרויקט
 .וכדומה

 נקודות 5עד  –תקינה זרה  / ניסיון בעבודה עם גורמים .1.2

 רותי ניהול ופיקוח ב"פרויקט הנדסי"יניסיון כחברה הראשית שנתנה ש
 בהם:  לעיל( 8.4.2 )כמפורט בסעיף 

בתחומי הקבלן המבצע או החברה המקצועית המייעצת למזמין  (א)
 .(מאוגדים בחו"ל )מינימום פרויקט אחד -בפרויקט התכנון והביצוע 

אירופאי / תקן מקומי ישראלי / הקבלן המבצע עבד על פי תקן  (ב)
)לפי מאגר הבנק  OECDמדינות של המאמץ תקן זר / תקן זר אחר 

 פרויקטים(.   2( )מינימום 'ב נספח, העולמי

 נקודות 10עד  –ניסיון קודם עם החברה  .1.3

החברה רשאית להפחית ניקוד בגין ניסיון קודם של החברה עם המציע, אף 
 אם לא הסתמך עליו בהצעתו. 

 נקודות אוטומטית. 5 –ללא ניסיון עם החברה   (א)

 נקודות. 0 –ניסיון רע עם החברה  (ב)

 נקודות. 10עד  –ניסיון טוב עם החברה  (ג)

 5 – המציע של ארגוניה מבנההמ כחלק הנדסי תכנון מחלקת של קיומה .1.4
 נקודות

45 

2.  

אנשי 
 מפתח

 

 נקודות 15 עד -הפרויקט  מנהל  .2.1

ניסיון כמנהל פרויקט של שירותי ניהול ופיקוח ל"פרויקטים שנות  (א)
 .לעיל( 8.4.2 )כמפורט בסעיף  הנדסיים"

 ים.רלוונטיסוג ומספר פרויקטים  (ב)

)ערך העבודות בין המזמין לקבלן  יםרלוונטיהיקף כספי של פרויקטים  (ג)

 )לפני מע"מ( לכל פרויקט.₪ מיליון  25לפחות הינו הביצוע( 

היקף פרישת העבודות, תשתיות תת קרקעיות,  - הפרויקטים מורכבות (ד)
מספר וסוג קבלנים, היקף בעלי אלמנטים מיוחדים, תנאי שטח קשים, 

 תפקידים לניהול ופיקוח בפרויקט, לוחות זמנים לסיום הפרויקט
 .וכדומה

 מעורבות חברת ביצוע זרה, תקנים זרים, לפי העניין.  (ה)

   

40 
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וכישורים מיוחדים  ת, השתלמויות, התמחותרלוונטיהשכלה והסמכה  (ו)
 .לעיל( 8.4.2 )כמפורט בסעיף  בביצוע "פרויקטים הנדסיים"

 התרשמות כללית. (ז)

 נקודות 10 עד - טכנולוג(  / מפקחמהנדס / מפקח ריתוך ) .2.2

שנות ניסיון כמפקח ריתוך בשירותי ניהול ופיקוח ל"פרויקטים  (א)
לרבות סוג, מורכבות והיקף  לעיל(, 8.4.2 )כמפורט בסעיף הנדסיים" 

 הפרויקטים, מעורבות חברת ביצוע זרה, תקנים זרים, לפי העניין.   

 בעל הסמכות בתוקף והניסיון הבאים: (ב)

 , שיטות NDTבדיקות (,Coatingפיקוח ציפויים ) ,ENתקינה  .1
(, מתן WPQR, תהליך )וכיוצא באלה UT ,MTנוספות  בדיקה

  .AUTהסמכות לרתכים, בדיקות 

 .פיקוח ריתוך בהתאם לדרישות לקוח/מפרטים/תקנים .2

 .ציוד מכאני בהרכבותניסיון  .3

 התרשמות כללית. (ג)

 נקודות 10 עד – צנרתו מכאניותמפקח לעבודות  .2.3

 ל"פרויקטים הנדסיים" לעבודות מכאניות וצנרתשנות ניסיון כמפקח  (א)
 לרבות סוג, מורכבות והיקף הפרויקטים.    לעיל(, 8.4.2 )כמפורט בסעיף 

ת, השתלמויות, התמחות וכישורים מיוחדים רלוונטיהשכלה והסמכה  (ב)
 .לעיל( 8.4.2 )כמפורט בסעיף  הנדסיים"בביצוע "פרויקטים 

 סקירת מסמכים ישימים.  (ג)

 התרשמות כללית. (ד)

 נקודות 5עד  – בטחת איכותהבקרת ומפקח  .2.4

ל"פרויקטים איכות בטחת הבקרת ופקח נהל או משנות ניסיון כמ (א)
והיקף  רכבותלרבות סוג, מו לעיל(, 8.4.2 )כמפורט בסעיף הנדסיים" 

 הפרויקטים.   

ת, השתלמויות, התמחות וכישורים מיוחדים רלוונטיהשכלה והסמכה  (ב)
 .לעיל( 8.4.2 )כמפורט בסעיף  בביצוע "פרויקטים הנדסיים"

  התרשמות כללית. (ג)

3.  

 מתודולוגיה 

 דוגמא לתכניות לבקרת איכות ולפיקוח של המציע. .3.1

 שיטת העבודה:   .3.2

השעות  ,מערכת הבקרה והדיווח על עבודות הקבלן בפרויקט (א)
 והכמויות שבוצעו.

 .הקבלןניהול חשבונות טיפול  (ב)

 טיפול בתביעות  הקבלן, בדיקתן, ניתוחן והצגתן כהמלצה לחברה. (ג)

 .וטיפול בהן מעקב אחר פניות הקבלן (ד)

 והפיקוח. מערכת הבקרה והדיווח על שעות העבודה של חברת הניהול (ה)

15 
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 מערך מעקב ודיווח מעקב תקציבי לפרויקט. .3.3

 ודיווח לוחות זמנים לפרויקט. במערך מעק .3.4

 ניהול וטיפול בחסמים. .3.5

 קוח על הבטיחות בעבודות הקבלן, הדרכות בטיחות ומערך דיווחים.פי .3.6

פיקוח על הכנת המסמכים, האישורים )לרבות לרשויות, לדוגמא: רשות  .3.7
בלוחות הזמנים  סיום העבודותובבמהלך הביצוע  ,As Madeהגז( ותוכניות 

 .של הפרויקט

 התרשמות כללית.  .3.8

  אישי לאנשי מפתח ראיון .24.4

תהא החברה לפרויקט, בקשות עתידיות להגשת הצעות מסגרת ב וכןבמסגרת המכרז  .24.4.1

ראיון אישי למציע ו/או לכל אחד מאנשי המפתח של המציע, לכל  רשאית לקיים

יכולת ההתאמה והכישורים, הניסיון, החלקם, על מנת לוודא את להמציעים ו/או 

קיים דע לביצוע הפרויקט ולתפקיד המיועד לו בפרויקט, כפי שהוצג בהצעה ולפי מי

שבידי החברה, לרבות מוטיבציה, יחסי אנוש, אישיות, אמינות, עצמאות והתנהלות 

 המלצות.   ומול גורמים חיצוניים, התרשמות כללית 

תהא במידה והחברה תמצא אי התאמה במידע שהוצג ו/או חוסר בניסיון, החברה  .24.4.2

להפחית ניקוד בקריטריון של ניסיון המציע ו/או  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית

אינו עונה לדרישות המכרז, על ידי המציע שהוצע  כח אדםו/או לקבוע כי  כח אדם

לפי שיקול דעתה  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי העניין. במקרה כזה, רשאית החברה

 או נוסףנוסף, אחד ו/או יותר אחר, חלופי  כח אדםלהורות למציע להגיש  ,הבלעדי

  לפי שיקול דעתה הבלעדי.  ,לזמנו לראיון, בזמן קצוב שתקבע החברהו

.25 במכרז ההצעות בחינת שלבי 

על מנת לקבוע אם המציע עומד )מעטפה א'(  ההצעהתבחן את תכולת  החברה - 'א שלב .25.1

 לעיל. 17ף הדרושים כמפורט בסעי המסמכים כלצרף את  ואם ,המכרז שלבתנאי הסף 

, תיבחן איכות הצעתו של המכרזשנקבע כי הצעתו עומדת בתנאי הסף  מציע - 'ב שלב .25.2

 . לעיל 18 -ו 17כמפורט בסעיפים  )מעטפה ב'( שצורפו להצעתובהתאם למסמכים 

 אם גם, במכרז הבא הבדיקה לשלב הצעה להעביר רשאית תהא החברה, לעיל האמור אף על .25.3

 ההצעה מחובת לגרוע בכך שאין ובלבד, הקודם בשלב ההצעה בדיקת את השלימה לא

 .ושלביהם המכרז תנאי בכל לעמוד

חלופי בזמן  איש מפתחלדרוש ממציע להעמיד תהא רשאית בשלב בדיקת ההצעות החברה  .25.4

. המכרזיעמוד בכל דרישות חלופי  איש מפתחאותו ובלבד ש , לפי שיקול דעתה,קצוב

הצעת  את לפסול רשאית, החברה תהא כנדרשחלופי בעל תפקיד במקרה שמציע לא העמיד 

 .מכרזל המציע
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לעיל ושצברו את ניקוד האיכות המינימאלי  25.2  - 25.1 שעמדו בתנאי סעיפים  ההצעות .25.5

לעיל, יבחרו למאגר הספקים של החברה למתן שירותי ניהול ופיקוח  24.2 הנדרש לפי סעיף 

 את לבצע מסוגלים מציעים אותם כי, השתכנעה שהחברה, ובלבד צמוד לפרויקטים

 .התחייבויותיהם כל על המכרז למסמכי בהתאם השירותים

לפי שיקול  ,החברה רשאית, ההצעה איכות בשקילת לרבות, המכרז של שלב בכל כי, מובהר .25.6

להביא בחשבון מידע המתייחס למציע ו/או להצעתו, העלול להשפיע על  ,דעתה הבלעדי

השתתפות המציע במכרז ו/או יכולתו לבצע את השירותים בכל דרך, לרבות בקשר עם כל 

 הלן:אחד מהמפורטים ל

)א( הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; )ב( שינויים מהותיים 

כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה ו/או כל גורם שעלול להשפיע 

על המציע ו/או על בעל השליטה בו ו/או ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות 

 החברה /המציע; )ג( ניסיון ושביעות רצון של לקוחות  בקשר עם איתנותו הפיננסית של

לרבות של גוף ו/או  ,בו השליטה בעל/או ו המציע עם קודמות התקשרויות/או ו בעבודות

משרד ממשלתי אחר; )ד( הפרת התחייבות יסודית של המציע ו/או בעל השליטה בו 

עליה הודעה בכתב למציע; )ה( כל מידע  הנתבהתקשרות עם החברה ו/או גוף אחר שני

 אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.  רלוונטי

כל מידע הנדרש לחברה, לדרישתה בכל עת, לרבות מתן אפשרות  מציע ימסור כך לשם

 ,לערוך ביקור בכל אתר וכיו"ב. לא מסר המציע מידע או נתן אפשרות לעריכת ביקור כאמור

 . מציעהאת הצעתו של לפסול  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החברהרשאית 

חותיו הכספיים בדולעיין  ממציערשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  החברה .25.7

האחרונים, לרבות דוחות מאוחדים ו/או ביניים )ככל שקיימים(, על מנת לוודא את יציבותו 

יציבות והאיתנות כאמור על ידי ואיתנותו הפיננסית לביצוע ההתקשרות. עיון ווידוא ה

ההתקשרות  לביצועוהחברה, אם וככל שדרשה זאת, הם תנאי לבחירתו למאגר הספקים 

 .  המכרז נשוא

 .הדין/או ו זה מכרז לפי לחברה המוקנית זכות מכל לגרועכדי באמור לעיל  אין .25.8

 תנאי לפי לחברה העומדת זכות מכל לגרוע ומבלי, זה במסמך אחר סעיף בכל האמור אף על .25.9

לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה, על כל  ,להחליט רשאית החברה כי מובהר, זה מכרז

 אחד ו/או יותר מאלה, לרבות בהליך לקבלת הצעות ממאגר הספקים:

לבחור במציע ו/או בבעל ההצעה הטובה ביותר )וזאת מנימוקים מיוחדים  שלא .25.9.1

לעיל או שלא לבחור בזוכה כלל, גם אם  25.6 שיירשמו( ובכלל זה בשל האמור בסעיף 

 בעל ההצעה הטובה ביותר ו/או מציעים אחרים עמדו בכל התנאים האמורים במכרז. 

 הצעות הגשת להתיר/או ו ביותר מתאימים שנמצאו המציעים עם"מ מו לקיים .25.9.2

 . לבטלו/או ו המכרז את לשנות או חלקן או  כולן, מתוקנות/או ו מחודשות

 .שתקבע כללים לפי( Best & Final) חוזרת התמחרות הליך לבצע .25.9.3

 כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי.  לבצע .25.9.4
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 מיוחדים מטעמים ביותר הטובה בהצעה לבחור לא או לפסול החברה החליטה .25.9.5

 האמורות ההוראות יחולו, זה במסמך המופיעים הטעמים מן טעם בשל או שירשמו

 מבלי, שנותרו ההצעות מבין ביותר הטובה היא שהצעתו המציע על לעיל זה בסעיף

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי הדין/או ו זה מכרז לפי דבר כל לבצע החברה מזכות לגרוע

.26 מציעפסילת הצעה /  

מבלי לגרוע מכלליות הוראות המכרז ו/או זכות החברה לפי כל דין, החברה רשאית לפסול  .26.1

הספקים, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי  מאגרהצעה ו/או מציע, לרבות בתקופת 

 התקיימה אחת ו/או יותר מהנסיבות שלהלן: 

 .ההצעה ו/או המציע אינם מקיימים את תנאי הסף .26.1.1

ההצעה חסרה, מוטעית, או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של  .26.1.2

מסמכי או נושא המכרז, או אינה חד משמעית, או שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות 

 ייפגעו זכויות עובדים. 

המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  .26.1.3

תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת, לרבות בשל תאום כפיים ובכלל זה בחוסר 

הצעות או ניגוד עניינים, או מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק 

 בקשר עם הצעתו.

על אף האמור לעיל רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע לפי  .26.2

בהצעתו מבלי לפסול, אם בוצע שיקול דעתה הבלעדי, לתקן את הפגם או הפסול שבו ו/או 

כי החברה  ,תיקון כאמור, תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים. לעניין זה מובהר

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות 

 העניין: 

ף לרבות דרישת ס ,ופן רחב כל דרישהלהסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש בא .26.2.1

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. אין באמור 

 אגדות הגוף שהגיש הצעה למכרז.לגרוע מההוראות בקשר עם זהות ואופן התכדי 

לאפשר הגשת חומר, תיעוד ו/או מידע מכל סוג נוספים ו/או השלמתם ו/או תיקונם,  .26.2.2

ובכלל זה הגשת אישור שנשמט וכיו"ב, הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע 

 ,בתנאי כלשהו, לרבות בתנאי סף, בתנאי מוקדם או הנדרש לצורך בחינת הצעתו

סיונו ויכולתו של המציע ו/או כח האדם ו/או הציוד ו/או לרבות בכל הקשור לני

, ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד ו/או השירותים ו/או תכנית היערכותו הטובין

החברה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין  ,למועד הגשת ההצעות למכרז. לעניין זה

 דרכי הוכחתו.
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שלמות כלשהם בהצעה. אימוץ אין באמור לעיל לחייב את החברה להתיר תיקונים או ה .26.3

מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים, אין בה לחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון 

 פגמים מסוג אחר.

החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שהיה  .26.4

 מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.

.27 להגשת הצעות בקשה במקרה של  יהיביטול זכאי בחירה /  

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת מציע ו/או  .27.1

 לבטל זכייתו בשל כל אחד מאלה: 

לרבות לאחר חתימת ההסכם; )ב( לדעת  ,)א( לא מילא אחר תנאי מתנאי המכרז על מסמכיו

לוחות  על פיהחברה קיים ספק סביר ביכולתו לעמוד בקצב ובהיקף השירותים הנדרש 

מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה  ,בכל מועד ,הזמנים הנדרשים; )ג( התברר לחברה

            משפיע על ההחלטה לבחור בהם, אילו מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטתה כאמור;

בביצוע ההתקשרות כרוך ה)ד( התברר לחברה, בכל עת, עובדות המעלות את הסיכון העסקי 

 עם המציע, מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

רשאית החברה, מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז ו/או  כאמור לעילבמקרה 

הבא בתור לפי תנאי המכרז, שהצעתו נמצאה  הדין, למסור את ההתקשרות למציע

 המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו. 

החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע השירותים כלל ו/או לרכשם מחברות ו/או  .27.2

גופים שלא השתתפו במכרז ו/או לצאת במכרז ו/או לקיים כל הליך תחרותי אחר, הכל לפי 

 רישות שאינם זהים למכרז ו/או שלא פורטו בו.שיקול דעתה הבלעדי, ובתנאים וד

.28 ביטוח וערבות 

החברה רשאית לשקול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב במכרז, לרבות לאחר ההודעה על כניסת 

הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ו/או אישורי חתימת ההסכם,  ולאחרהספקים למאגר החברה, 

כילו שונות מהותית לדרישות שבמסמכי המכרז ומבלי עריכת הביטוח ו/או הערבות ובלבד שלא י

לפגוע בעקרון השוויון, אלא אם החליטה החברה לשונותם כלפי כל המשתתפים במכרז, מבלי 

 שישתמע מכך כוויתור על החובה לעמוד בדרישות המכרז כלשונן.  

 
.29 כניסה למאגר הספקים של החברהמסירת הודעות והודעה על  

, מתחייב להמציא כל מסמך כניסתו למאגר הספקים של החברהעל מציע שהחברה הודיע לו  .29.1

ה ודעההנדרש לפי מסמכי המכרז ו/או הדין ולחתום על ההסכם, לא יאוחר משבוע מה

. לא עשה כן המציע, רשאית החברה להחליט כל דבר המוקנה לה לפי מסמכי האמורה

 המכרז ו/או הדין.

מהדרכים המקובלות שתמצא לנכון,  החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת .29.2

ימי  3לרבות בדואר אלקטרוני. הודעה שלא נמסרה ביד תחשב כהודעה שהתקבלה כעבור 

עסקים ממועד שליחה בדואר, ובפקס ובדואר אלקטרוני יום לאחר משלוח ההודעה. הודעה 

של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות: בכתב למען הגשת ההצעה, באמצעות 

 ר רשום או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה.דוא



 

 95מתוך  36 
390704 

 

.30 שונות  

הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק  .30.1

 בלתי נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.

יאה החברה רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו, בצירוף תיקונים, הבהרות וכדומה שהוצ .30.2

כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע  באופן רשמי ובכתב יחייב את החברה.

 עד למועד הגשת ההצעות, במידה שנמסרו, בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם. 

כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז ו/או מסמכים שיסופקו, אם  .30.3

הם רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו  יסופקו, למציעים כהשלמה,

להחזירם לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, בין אם הגיש הצעתו ובין אם 

לאו. מציע אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה 

 אחרת, לבד מהגשת הצעה.      

קבל )להוציא הדוחות הכספיים ופרטי עלויות שירותי החברה רשאית להשתמש במידע שית .30.4

המציע(, ללא תמורה, לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות כתיבת מפרט או 

ספקים  מאגרמסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות, לרבות לצורך הרכבת 

ין. במידה ומידע שנמסר בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי ד

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.

למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע  .30.5

לנשוא המכרז, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין התקשרות כלשהי בקשר 

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.  

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא כל האמור במכרז זה נתון ל .30.6

 תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז זה. 

כפוף תחילת עבודות לפרויקט,  וצומבלי לגרוע מהאמור במכרז זה, ביצוע ההתקשרות  .30.7

רושים על פי נהלי לקיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז ולקבלת כל האישורים הד

 החברה ו/או הדין.

 לרבות לדין בכפוף לחשוף רשאית תהיה, כן לעשות תחויב אם/או ו דעתה שיקול לפי החברה .30.8

 במסגרת במסגרתה שיתקבל מידע וכל המציע הצעת את, 1998-"חהתשנ, המידע חופש חוק

, החברה לדעת, עלול בהם העיון אשר מסמכים קטעי או מסמכים באותם למעט, המכרז

 .מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף

בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו, יחול סדר העדיפות  .30.9

בהסכם ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע 

 ו/או מטיבות יותר עם החברה.  

ן בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אי .30.10

 המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

יפו סמכות  –בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב  .30.11

 השיפוט הבלעדית. 
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מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו, תהא להם המשמעות שיש  .30.12

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

 מובן אחר.

   , בכבוד רב       
 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ       

 

 

 אישור המציע

___________ ו בשם המציע _________________אנו, החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה ז
 בחתימתנו להלן כי:, מצהירים "(המציע)להלן: " ]השלם שם מלא של  המציע[

ניהול רותי ילמתן ש להקמת מאגר ספקים הפומבי המכרזקראנו היטב והבנו את כל האמור במסמכי 
על נספחיו ותנאיו  ((INGL/TENDER/2018/06ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעי 

הסכם ההתקשרות(, ברורים לנו כל הנתונים הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים  )ובכלל זה
 הצעתנו הוגשה בהתאם לכך. ומהשתתפות במכרז ומביצוע ההתקשרות על פיו, אנו מסכימים להם, 

על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה, כלפי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בהגשת הצעתנו אנו מוותרים 
שהיא וללא יוצא מן הכלל המבוססת על אי הבנה ו/או אי בהירות ו/או חוסר התאמה ו/או אי  מכל עילה

ככל שיש לנו דרישות ו/או טענות ו/או הבהרות  .בכל סמכות לפי מסמכי המכרז הידיעה ו/או שימוש
יש לראותנו כמי  ,כאמור, אנו מתחייבים כי העלנו אותם בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענו אותן

כי אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחירת ההצעות כפי  ,שוויתרו עליהן. כן אנו מצהירים ומתחייבים

 שהיא מפורטת במסמכי המכרז.

  

 

  

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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(מפתח אנשי םשאינ) מבעלי תפקידיםדרישות סף מינימאליות  -' א נספח  

השירותים במכרז את כל אחד מבעלי מתן יעסיק לצורך  המציע, למכרז 7.9 בהתאם להוראות סעיף  .1
נספח )לפרויקט  ומחיריםכח האדם מערך התפקידים שבנספח זה, בהתאם לדרישת החברה בטופס 

 ועל פי הוראות ההסכם.  ('גי

בפנייה לקבלת הצעות שתפרסם החברה לפרויקט יה יממועד ההודעה על זכ ימים 14 -מ יאוחר לא .2
 ,)בצירוף קו"ח, תעודות והמלצות( בעלי התפקידים, ימסור הזוכה לאישור הממונה את פרטי מסוים

 בהתאם לדרישות נספח זה להלן.

 שבנספח זה.  האדם כח, כי המציע אינו חייב להגיש במסגרת הצעתו למכרז את פירוט מובהר .3

הסף המינימאליות שלהלן )דרישות  דרישות בכלשבנספח זה יהיה חייב לעמוד  האדם מכח אחד כל .4
  מצטברות(:

 בעל ההשכלה הרשומה לצד כל בעל תפקיד, לפי העניין.   .4.1

חייב להיות  אינו( למכרז 8.4.2  )כהגדרתו בסעיף" הנדסי פרויקט" – בלבד זה סעיף לצורך .4.2
החברה מותנה וכפוף לניסיון בעל  על ידיאישור של כל בעל תפקיד  ₪. מיליון 50בהיקף של 

לפרויקט המתאים בהיקף הכספי  סיים אשר יוצגו על ידי המציע,ההנדהתפקיד בפרויקטים 

   לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. ,רלוונטיה

לרבות יכולת  ,דיבור וכתיבה, ובכלל זה שליטה ברמה טובה –שליטה באנגלית ובעברית  .4.3
 , לפי העניין.בעברית ובאנגלית קריאת תכניות ומסמכים טכניים

 .Freelancerלרבות  המציע יכולה להיות באמצעות "מיקור חוץ" ידי עלבעל התפקיד  העסקת .4.4

 כח אדםפירוט  .5

   מפקח אזרחי .5.1

   ; וגם,המועצה להשכלה גבוהה בישראל על ידיבעל תואר אקדמי של מהנדס מוכר  .5.1.1

" פרויקטים הנדסייםשנים ניסיון לפחות בשירותי ניהול ופיקוח על " 3בעל  .5.1.2
בתחום המיועד לו על  נספח זה(ל 4.2בכפוף לסעיף ו למכרז, 8.4.2 כהגדרתם בסעיף 

 .ידי המציע בשירותים לפי מכרז זה

 חשב כמויות ובקרה תקציבית .5.2

 המועצה להשכלה גבוהה או הנדסאי; וגם, ידי עלתואר אקדמי של מהנדס מוכר  בעל .5.2.1

בסעיף  כהגדרתם "הנדסיים פרויקטים"ב כמויות כחשב לפחות שנים 3 של ניסיון .5.2.2
 המציע ידי על לו המיועד בתחום, נספח זה(ל 4.2ובכפוף לסעיף  למכרז 8.4.2 

 ,; וגםזה מכרז לפי בשירותים

 בהיקףמכאניים -אלקטרו ומתקנים אורכית תשתית של בפרויקטים לניסיונו בכפוף .5.2.3
  ; וגםהחברה של הבלעדי דעתי שיקול לפי, רלוונטיה הפרויקט להיקף המתאים

 ניסיון בעבודה בתוכנת "בינארית" לניהול חשבונות קבלנים בפרויקט.  בעל .5.2.4

  לוחות זמנים בקרה ומעקב יועץ .5.3

 ניסיון בהכנה וניהול לוחות זמנים; וגם, שנות  5 .5.3.1

 פרויקטיםובקרת לוחות זמנים ב" לוחות זמניםבהכנה וניהול ניסיון  שנתיים .5.3.2
 בתחוםנספח זה(, ל 4.2למכרז ובכפוף לסעיף  8.4.2 בסעיף  כהגדרתם" הנדסיים

 ,וגם; זה מכרז לפי בשירותים המציע ידי על לו המיועד
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 בהכנה ובאישור בקשות להארכת משך ביצוע; וגם,  ניסיון .5.3.3

–ובכל מקרה ב  ,יםרלוונטיבנספחי ההסכם הכמפורט ות רלוונטישליטה בתוכנות  .5.3.4
MS PROJECT ,וגם ; 

 ניהול לוחות זמנים בשפה האנגלית.  .5.3.5

כח אדם זה יוצג על ידי המציע, רק כאשר תהיה דרישה מפורשת מטעם החברה לקבל * 
  .פרויקט מסויםשירותים אלה לצורך 

  (HSEממונה בטיחות, בריאות וסביבה ) .5.4

 וגם,; בענף הבניה/הנדסה אזרחיתכממונה בטיחות לפחות שנים  3ניסיון של  .5.4.1

 .תמ"תמשרד המאגף הפיקוח על העבודה בבתוקף בעל אישור כשירות  .5.4.2

ביצע השתלמות ענפית בבניה מכוח תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על  .5.4.3

 .1996-שנ"והבטיחות(, ת

תקנות ארגון הפיקוח על  על פיבעל הסמכה בתוקף להכנת תוכנית לניהול הבטיחות  .5.4.4
 . 2013 –העבודה )תוכנית לניהול הבטיחות(, התשע"ג 

כהגדרתם  מכאניים,-ומתקנים אלקטרו "פרויקטים הנדסייםב" נוניסיובכפוף ל .5.4.5
יקף המתאים להיקף הפרויקט הרלבנטי, לפי שיקול דעתה הבלמכרז ו 8.4.2 בסעיף 

 הבלעדי של החברה.

 בלבד רלוונטיניסיון  –( DCCבקרת מסמכים ) .5.5

אחר המוכר  רלוונטיבעל תואר הנדסאי או אגרונום או בעל תואר אקדמי   - מפקח שיקום נופי .5.6
 המועצה להשכלה גבוהה )לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה(.  על ידי

ניסיון זה יכול  –( Coating) צנרת ציפויי על פיקוחו קתודיתבתחום הגנה  רלוונטי ניסיון .5.7

 חברת בצוות אחר תפקיד בבעל או מכרזב המצוינים כל אחד מאנשי המפתח ב יתקייםש
 החברה.  ידי עלשיאושר  כפי, זה , כמפורט בנספחוהפיקוח הניהול

 

 אישור והתחייבות המציע

]הכנס שם מלא של אנו, המוסמכים לחתום בשם __________________________________  
"( ולהגיש את הצעה זו בשמו, מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור לעיל המציע)להלן: " המציע[

ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת רותי ילמתן שלהקמת מאגר ספקים  מכרזל 'אנספח ב
כח אנו מסכימים להתחייבויותינו בקשר עם העסקת  .((INGL/TENDER/2018/06 הולכת הגז הטבעי

מתאים  כח אדםהמינימאליות המפורטות לעיל. ידוע לנו כי אי הגשת  בהתאם לדרישות הסף אדם
החברה ו/או הממונה,  על ידיכאמור  אדםכח לאישור בתקופה שנקבעה במכרז ו/או אי אישורו של 

ו/או לבטל את ההסכם עמנו ואנו מוותרים על כל  בהליך שיתקייםמקנים לחברה זכות לבטל את זכייתנו 
 י החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך:טענה כלפ

 

  

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 הבנק העולמי  פי על OECD רשימת מדינות -' ב נספח

OECD MEMBER COUNTRIES 

(As defined by the World Bank) 

 

Australia Korea 

Austria Latvia 

Belgium Lithuania 

Canada Luxembourg 

Chile Mexico 

Czech Republic Netherlands 

Denmark New Zealand 

Estonia Norway 

Finland Poland 

France Portugal 

Germany Slovak Republic 

Greece Slovenia 

Hungary Spain 

Iceland Sweden 

Ireland Switzerland 

Israel Turkey 

Italy United Kingdom 

Japan United States 
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 צהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים זריםת -' ג נספח

מס' ________________  תעודת זהות /תנושא, ___________________________ "מ,אני הח
 /הלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי____, _______________מכתובת _____

 בזאת כדלקמן: /המצהיר ,כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה

]שם התאגיד[ __________ ________אני משמש בתפקיד________________ ב_________ .1
ב לחוק עסקאות גופים 2"( ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף המציע)להלן: "

"( וזאת במסגרת הגשת הצעה חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976 –ציבוריים, התשל"ו 
גז ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הרותי ילמתן שמכרז להקמת מאגר ספקים ל

 "(.החברהשנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: " ((INGL/TENDER/2018/06 הטבעי

עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים  .2
"( ו/או לפי מינימום שכר חוק)להלן: " 1987 –ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 חוק)להלן: " 1991 –חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 "(. זרים עובדים

לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק  .3
 רשעה האחרונה. במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד הה -עובדים זרים 

 " כל אחד מאלה:בעל זיקהבתצהיר זה, " .4

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;1)

 ( אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)

 )א( בעלי השליטה בו; 

)ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 
 המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע; 

 )ג( מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

אדם אחר שנשלט שליטה מהותית  ( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית, חבר בני3)
 בידי מי ששולט במציע.

 .1981-" כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אשליטה"

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –" שליטה מהותית"
 האדם.

  –" מועד ההתקשרות"

המועד האחרון  –חובת המכרזים לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק  .4.1
 להגשת הצעות במכרז או בהליך כאמור; 

המועד שבו הוגשה לחברה הצעת  –לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן )א( לעיל  .4.2
המציע ולפיה נערכת התקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות 

 בעסקה.

 ן תצהירי אמת.כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכ /ההנני מצהיר .5
 

_____________              ____________________ 
 ת המצהיר/החתימ תאריך

 אישור
ביום אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי 

' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפני _ הופיע/ה ___________________
______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ___________

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה מס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 .ו בפניוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעיל
               ___________________ 
 ד"חותמת עוחתימה ו        
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המציע בשם חתימה זכויות אישור -' ד נספח  

 

 מאשר/ת, כדלקמן: ______________, מס' רישיון __________ אני הח"מ, עו"ד/רו"ח  ____

____________________ שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז. מס' 

ומר/גב' __________________________ נושא ת.ז. מס' ___________________________ בשם 

)להלן: ]השלם שם המציע[   _________________________________________________

כרז מהמציע, וצורף להצעתו במסגרת  על ידי"( על הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם המציע"

 ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעירותי ילמתן שלהקמת מאגר ספקים 

INGL/TENDER/2018/06))ים ובהתאם רלוונטי, נחתמו על פי כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות ה

משפטי למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע. כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך 

 נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

 
       _____________         ____________________ 
 /רו"חד"חותמת עוחתימה ו           תאריך   
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עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר -' הנספח    

  לכבוד

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

 ,___ ]שם מלא[______________________הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם ______________ אנו

 מצהירים בזה בכתב כדלקמן:  ,"(המציע"ז[ )להלן: "ת/ שותפות______________ ]ח.פ./ 

  ."(מציעה: "להלן) _______________________ -ב_________________ בתפקיד משמש  הנני .1

 .ציעהנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המ .2

עבודות שיבוצעו על ידינו בעבור ל הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .3

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל להימנע או/ו החברה

 ההסכם חתימת לקראת עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .4

/  ע"ני/  מניות בעל בהיותנו הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד ביצועו במהלך או

 גוף כל או/ו התשתיות או/ו האנרגיה או/ו הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף/  בתאגיד דירקטורים

 . החברה בעסקי המתחרה, רלוונטי אחר

 במישרין בין, כלשהו עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו או/ו תפקידינו .5

 או בתפקידינו ואין העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה, עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין

 של במקרה. לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו

 הננו, בישיבות השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ביצוע העבודות כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות

 אנו, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מיד, החברה ל"למנכ כך על להודיע מתחייבים

 ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים

 או/ו נציע לא, 1977-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .6

 לאחר או/ו זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או/ו במישרין, נבקש או/ו נקבל או/ו ניתן לא

 לרבות, הנאה טובת כל, אחר של עסקו או/ו עסקינו או/ו אדם עבור או/ו עבורנו, סיבה מכל סיומו

 ובין רשות של כמעשה ובין בהסכם בין, ערך בעל דבר כל או/ו כסף או/ו זכות או/ו החלטה או/ו המלצה

או /עבודות בקשר להליך ההתקשרות וה ביצוע על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע במטרה, אחרת בדרך

 נושא של או החברה של מחדל או/ו מעשה או/ו החלטה על או/ו או הזמנה הנובעים ממנו/כל הסכם ו

 או/ו תקשרותהה להליך בקשר, אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה

 .ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל

 או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .7

 כל או/ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה מי

  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם

 או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .8

 לא וכן, תחרותית לא או/ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמה מי

 .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה

 מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו המשנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן להביא אחראים אנו .9

 השירותים לרבות ,ההסכם בביצוע או/ו החברה עם ההתקשרות בהליך שהיא דרך בכל מעורבים שיהיו

 . ממנו הנובעים הזמנה או/ו פיו על

 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין או/ו בפרט שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייבים הננו .10
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 בתוקף עלינו החלות הסכם או דין כל הוראות פי על מחובותינו לגרוע כדי זו בהצהרתנו באמור אין .11

 .  לחברה שירותים כנותן תפקידנו

 את לקיים מתחייבים והננו, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו הצהרה היטב קראנו כי, מצהירים הננו .12

 .הוראותיה כל

 

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - 'ו נספח  

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 
נתיבי "( המבקש להתקשר עם המציע" :__________ )להלן_____הנני נותן תצהיר זה בשם ___________

ת מתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכ"( לצורך החברה" )להלן: הגז הטבעי לישראל בע"מ
 .מציעכי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה ,. אני מצהיר/הההולכה לגז טבעי

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9בתצהירי זה, אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של סעיף 

 .( וכי אני מבין/ה אותו"חוק שוויון זכויות" )להלן: 1998-התשנ"ח
 

היר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים הנני מתחייב להעביר העתק מתצ
 ימים ממועד התקשרותי עם החברה. 30בתוך 

 

  במשבצת המתאימה: X יש לסמן
 

  המציעלחוק שוויון זכויות אינן חלות על  9הוראות סעיף . 
 

  והוא מקיים אותן המציעלחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף. 
 

  עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן: 100מעסיק  והמציעבמידה 
מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  המציע

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 
 

  לפנות למנהל הכללי של משרד  בעברהתחייב  והמציעעובדים לפחות  100מעסיק  והמציעבמידה
לחוק שוויון זכויות,  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו לו.   המציע
 

 .וכן תצהירי דלעיל אמתזהו שמי, להלן חתימתי, ות

 
_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת שם החותם תאריך
   
  

 אישור עורך דין
 

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' 
מר / גב' ____________ שזיהה /תה עצמו/ה  _________________ בישוב /בעיר_________________
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי  על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי,

 יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

_______________ ____________ _______________ 
 תחתימה וחותמ     מספר רישיון    תאריך           
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המציעקודם של ניסיון  להצגתשאלון  - תנאי סף - 'ז נספח  

 :לפרויקטים של הנדסה אזרחית צמוד ופיקוח ניהול בשירותישנות ניסיון  7למציע לפחות האם  .1

 כאמור לעיל הניסיון תחילת שנת, כן____________ :  לא 

 :בפרויקטים המציע של קודם ניסיון .2

 5פרויקט  4פרויקט  3פרויקט  2 פרויקט 1 פרויקט 

 הפרויקט שם
 

 

     

 המזמין שם
 

 

     

 הפרויקט  מקום
 (ומדינה)עיר 

 

     

ביצע שרותי  המציע
 צמודניהול ופיקוח 

כקבלן ראשי לשירותי 
 הניהול והפיקוח

 

 כן / לא כן / לא כן / לא כן / לא לא/  כן
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 שירותי תחילת מועד
אחרי ) והפיקוח הניהול

 סיום ומועד( 31.12.2009
  (חודש)שנה/ 

 : השירותים התחלת
___ / ____ 

 :השירותים סיום
___ / ____ 

 :השירותים  התחלת
____ ___ / 
 :השירותים סיום

___ / ____ 

 : השירותים התחלת
___ / ____ 

 :השירותים סיום
 ___ / ____ 

 : השירותים התחלת
___ / ____ 

 :השירותים סיום
___ / ____ 

 : השירותים התחלת
___ / ____ 

 :השירותים סיום
___ / ____ 

כספי של הפרויקט  היקף
 (1)מע"מ  ללא"ח בש

 
______ ₪ _________ 

 

 
 ₪ _______________ 

 

 
 ₪ _______________ 

 

 
 ₪ _______________ 

 

₪ _______________ 

 לעבודות הפרויקט
 תשתיתשל  הקמה

 את ציין –אורכית 
 החלופותמ התשתית

 :הבאות

, דלק צנרת, גז צנרת
 קווי, ביוב או מים צנרת

 מסילת, כבישים, חשמל
 רכבת

     

 התשתית אורך
 שלעיל האורכית
 (2) בפרויקט שהוקמה

 

 _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ

לפחות )לא כולל מע"מ( כל אחד, ופרויקט אחד בהיקף ₪ מיליון  25שני פרויקטים בהיקף של  –הפרויקטים ההנדסיים  3בהתאם לתנאי הסף, היקף כספי של  (1)

המציע כאמור  ידי עלופוקח  שנוהלשל הפרויקט  קבלן המבצעבין המזמין ל הסכם להיקףהכספי מתייחס  ההיקף )לא כולל מע"מ(.₪ מיליון  50 לפחות של

 בין מזמין העבודה לבין המציע(. ההסכםעל היקף  מדובר לאלעיל )כלומר, 
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 כדוגמת"מקומי",  במתחם תשתית עבודת אינה אך, רצופים"מ ק מספר של תוואי אורךעל התשתית האורכית שהוקמה בפרויקט להיות לבהתאם לתנאי הסף,  (2)

 .בלבד מבנים כמה או מבנה הקמת

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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אישור רו"ח על נתונים פיננסיים של המציע - 'ח נספח  

 

]הכנס שם מלא של לעניין הגשת הצעת ______________________________________ 
ניהול ופיקוח צמוד רותי ילמתן שמכרז להקמת מאגר ספקים ל ("המציע" )להלן: המציע[

אני הח"מ , ((INGL/TENDER/2018/06 לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעי
 מאשר בזאת כי לפי הדוחות הכספיים של המציע:__________________, 

₪  7,000,000 -של המציע במתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד לא פחת מהמכירות מחזור היקף  .1
 בנפרד. 2017 - 2014השנים  4מתוך  3 -בכל אחת מלשנה 

 
, הינו 2017 – 2015תזרים המזומנים הממוצע המשוקלל של המציע מפעילות שוטפת לשנים  .2

 .2017מההון העצמי לסוף שנת  25% -לא פחות מ -חיובי, ואם שלילי 

 ( x 1 + 2016 x 2 + 2017 x 4 2015/ ) 7" יחושב כלהלן: ממוצע משוקלללעניין זה "

 הנתונים הפיננסיים של המציע הן כלהלן: .3

2017 2016 2015  

 
 מחזור מכירות  

 
 תזרים מזומנים  

 הון עצמי לא רלוונטי לא רלוונטי **

 , לפי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים.2017לשנת  –** לעניין הון עצמי 

  

בנוסף, מצורפים הדוחות הכספיים האחרונים מאושרים וחתומים על ידי המציע ומבוקרים  .4

שהמציע מקיים דוחות כספיים רבעוניים, מצורף דוח סקור וחתום על ידי רו"ח המבקר. ככל 
 אחרון על ידי רו"ח המבקר.

 
 

_______________ ____________ _______________ 
 תחתימה וחותמ     מספר רישיון    תאריך           
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פרויקטל ההלמנשאלון  - סף תנאי - 1 'ט נספח  

 : ______________________________ שם מלא .1

 השכלה רלבנטית .2

2.1.    תואר אקדמי של מהנדס  הנדסאי 

תחום רלוונטי  מכונות  הנדסה אזרחית   -תחום ההשכלה הפורמלית לעיל  .2.2

אחר, פרט: 
_________________________________________________________ 

יל: מוסד אקדמי / אחר אשר בו נרכשה ההשכלה שלע .2.3
____________________________ 

 האם התואר מהנדס מוכר פורמלית ע"י המוסד להשכלה גבוהה:  כן / לא .2.4

 להכשרה הממשלתי המכון) ט"המההאם התואר הנדסאי מוכר פורמלית ע"י  .2.5
 :  כן / לא(,ובמדע בטכנולוגיה

 שנת סיום לימודים שלעיל: ____________  .2.6

 שפה .3

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה   .3.1

 העסקה אצל המציע .4

, לפחות freelancer -המציע, לרבות כ אצלהפרויקט הינו עובד המציע או עבד  מנהל .4.1
  .2013 שנתשנתיים ברציפות החל מ

 השנים בהן הועסק ע"י המציע ברציפות: _________________________________

 1חלק  –ניסיון  .5

 שנים(: _______ שנים 10שנות ניסיון בניהול "פרויקטים הנדסיים" )לפחות  .5.1

 בחשבון( חיילק)ניסיון אצל יזם העבודות לא 

 שנות הניסיון לעיל בניהול סוגי ה"פרויקטים ההנדסיים" הבאים  .5.2

 בחשבון( חיילק)ניסיון אצל יזם העבודות לא 

 כן / לא  -של תשתית  הקמההפרויקטים לעבודות 

 סוג התשתית האורכית בפרויקט שלעיל ואורכה:

 צנרת גז, ___________ ק"מ    , צנרת דלק, ___________ ק"מ 

 צנרת מים או ביוב, ___________ ק"מ    ,   קווי חשמל, ___________ ק"מ 

 כבישים, ___________ ק"מ    ,  מסילת רכבת, ___________ ק"מ  
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 :שלעילההנדסיים" פרויקטים "שנות הניסיון במספר  .5.3

 שנים(: _______ שנים  3)לפחות  של שירותי הניהול והפיקוח ראשיכמנהל פרויקט 

 מטעם הקבלן המבצע באתר העבודות )לא אצל יזם העבודות(ראשי כמנהל פרויקט או 
 שני שנים(: _______ 3)לפחות 

 "פרויקטים הנדסיים"( 3)הצגת  2חלק  -ניסיון   .6

 ]טבלה בדף הבא[
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 5פרויקט  4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

  שם הפרויקט

 

 

    

  שם המזמין

 

 

    

 מקום הפרויקט 
 )עיר ומדינה(

 

 

 

    

לעבודות הפרויקט 
של תשתית  הקמה

ציין את  –אורכית 
התשתית מהחלופות 

: צנרת גז, צנרת הבאות
דלק, צנרת מים או 

ביוב, קווי חשמל, 
 כבישים, מסילת רכבת
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היקף כספי של 
הפרויקט בש"ח ללא 

 ₪ _______________ _______________ ₪  _______________ ₪ _______________ ₪ _______________ ₪ (1)מע"מ 

אורך התשתית 
האורכית שלעיל 

 (2)שהוקמה בפרויקט 
 

 _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ

 לוחותבפרויקט  ניהל
, קבלן ותביעות זמנים

 עםתשתיות  תיאומי

 כחגופי צד ג' ובניהול 
אדם מקצועי בתחומי 

 תעפר, חשמל ומכונו

  כן, בכל התחומים

 שצוינו

  לא, בכל התחומים

 שצוינו

  בחלק מהתחומים

 שצוינו, כמפורט מטה:

 

 

 

 

  כן, בכל התחומים

 שצוינו

  לא, בכל התחומים

 שצוינו

  בחלק מהתחומים

 שצוינו, כמפורט מטה: 

 

  כן, בכל התחומים

 שצוינו

  לא, בכל התחומים

 שצוינו

  בחלק מהתחומים

 ט מטה: שצוינו, כמפור

 

  כן, בכל התחומים

 שצוינו

  לא, בכל התחומים

 שצוינו

  בחלק מהתחומים

 שצוינו, כמפורט מטה: 

 

  כן, בכל התחומים

 שצוינו

  לא, בכל התחומים

 שצוינו

  בחלק מהתחומים

 שצוינו, כמפורט מטה: 
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מועד תחילת שירותי 
הניהול והפיקוח )לא 

( ומועד 2008לפני שנת 
 סיום 

 חודש()שנה/ 
 

 התחלת השירותים :
___ / ____ 

 סיום השירותים: 

___ / ____ 

 התחלת השירותים :
___ / ____ 

 סיום השירותים: 

___ / ____ 

 התחלת השירותים :
___ / ____ 

 סיום השירותים: 

___ / ____ 

 התחלת השירותים :
___ / ____ 

 סיום השירותים: 

___ / ____ 

 התחלת השירותים :
___ / ____ 

 סיום השירותים: 

___ / ____ 

 

לפחות )לא כולל מע"מ( כל אחד, ופרויקט אחד ₪ מיליון  25שני פרויקטים בהיקף של  –הפרויקטים ההנדסיים  3בהתאם לתנאי הסף, היקף כספי של  (1)

 ידי עלופוקח שנוהל  של הפרויקט קבלן המבצעההסכם בין המזמין ל להיקףההיקף הכספי מתייחס  )לא כולל מע"מ(.₪ מיליון  50לפחות בהיקף של 

 (.בין מזמין העבודה לבין המציע ההסכםעל היקף  מדובר לא)כלומר,  המציע כאמור לעיל

"מקומי",  במתחם תשתית עבודת אינה אך, רצופים"מ ק מספר של תוואי אורךבהתאם לתנאי הסף, על התשתית האורכית שהוקמה בפרויקט להיות ל (2)

 .בלבד מבנים כמה או מבנה הקמת כדוגמת

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה  

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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מפקח הריתוךלשאלון  - סף תנאי - 2 'ט נספח  

 : ______________________________ שם מלא .1

 / הסמכותהשכלה  .2

2.1.   מפקח,  או או טכנולוג , מהנדס ריתוך 

  :מהבאים אחד בלפחות תקפה הסמכה תעודת בעל .2.2

    International Welding Engineer 

 European Welding Engineer 

  International Welding Inspector  

 International Welding Technologist 

  European Welding Inspector 

  European Welding Technologist 

 American Welding Society 

 למתן הסמכה כאמור כדוגמת  אחר מוסד אמריקאי מוסמךAmerican Welding Society  
____________________ 

 שלעיל: ____________ תוקף  ההסמכה  .2.3

 :2 רמה רדיוגרפיה צילומי פענוחל הסמכה .2.4

  תקן לפי EN ISO 9712 

   לפי תקןASNT (המקצועי הבלעדי, לפי שיקול דעתה החברה של ישור)בא  

 שלעיל: ____________ תוקף  ההסמכה  

 שפה .3

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –שליטה באנגלית ברמה טובה  .3.1

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  – שליטה בעברית ברמה טובה )לא חובה(: .3.2

 העסקה אצל המציע .4

לפחות שנתיים , freelancer -המציע, לרבות כ אצלהפרויקט הינו עובד המציע או עבד  מנהל .4.1
  .2013 שנתברציפות החל מ

 השנים בהן הועסק ע"י המציע ברציפות: _________________________________

 1חלק  –ניסיון  .5

 3( )לפחות AWS) אמריקאית או ENניסיון בעבודות פיקוח על ריתוך לפי תקינה אירופאית  שנות .5.1
 שנים(: ________ שנים

 חודשים(: ________ שנים 18)לפחות  RTהרס" מסוג -ניסיון בבדיקות "אל משך .5.2
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 )הצגת פרויקטים 2חלק  -ניסיון   .1

 5פרויקט  4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

      שם הפרויקט

      שם המזמין

 מקום הפרויקט 
 )עיר ומדינה(

  
 

  

 כן / לא כן / לא כן / לא כן / לא כן / לא תפקיד כמפקח ריתוך

פיקוח על ריתוך לפי 
 ENתקינה אירופאית 

 (AWS) אמריקאית או

 כן / לא

 ציין סוג תקינה:

 

 

 כן / לא

 ציין סוג תקינה:

 כן / לא

 ציין סוג תקינה:

 כן / לא

 ציין סוג תקינה:

 כן / לא

 ציין סוג תקינה:

הרס" -בדיקות "אל
  RTמסוג 

 
 
 

 

 כן / לא

 פרט:

 

 כן / לא

 פרט:

 

 כן / לא

 פרט:

 

 

 כן / לא

 פרט:

 

 כן / לא

 פרט:
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 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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צנרתשאלון למפקח לעבודות מכאניות ו - סף תנאי - 3 'ט נספח  

  ______________________________: שם מלא .1

 השכלה רלבנטית .2

2.1.    תואר אקדמי של מהנדס 

 תעשיה וניהול  מכונות   -תחום ההשכלה הפורמלית לעיל  .2.2

   פרט: , העוסק בהנדסה תהליכיתתחום ______________________________ 

 האם התואר מהנדס מוכר פורמלית ע"י המוסד להשכלה גבוהה:  כן / לא .2.3

 שנת סיום לימודים שלעיל: ____________  .2.4

 שפה .3

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה   .3.1

 העסקה אצל המציע .4

, לפחות freelancer -המציע, לרבות כ אצלהפרויקט הינו עובד המציע או עבד  מנהל .4.1
  .2013 שנתשנתיים ברציפות החל מ

 ברציפות: _________________________________השנים בהן הועסק ע"י המציע 

 1חלק  –ניסיון  .5

 , ___ שניםשנים(: 3)לפחות  צנרת/או ו מכאניותלעבודות  מפקח בתפקידניסיון  שנות .5.1

 ___שנים(: 3)לפחות  צנרת/או ו מכאניותלעבודות  אחראיניסיון בתפקיד  שנות, או
 .שנים

 בעבודות של קבלן מבצע  בשירותי ניהול ופיקוח צמוד, או  הניסיון נצבר  .5.2

 הבאים:"פרויקטים ההנדסיים" ב לעיל הניסיון .5.3

 כן / לא  -של תשתית  הקמההפרויקטים לעבודות 

 סוג התשתית האורכית בפרויקט שלעיל ואורכה:

     ,צנרת גז, ___________ ק"מ צנרת דלק, ___________ ק"מ 

     ,צנרת מים או ביוב, ___________ ק"מ   קווי חשמל, ___________ ק"מ 

     ,כבישים, ___________ ק"מ  מסילת רכבת, ___________ ק"מ  

 בפרויקט הנדסי שלעיל הקבלן המבצע הראשי עבד לפי אחד מהתקנים הבאים: .5.4

  תקן ישראלי  תקן אירופאי ישראלי המאמץ תקן זר,  תקן זר אחר  תקן

כהגדרתן על ידי הבנק העולמי )ראה רשימת הבנק העולמי  OECDשל מדינות 
 (.למכרז' ב נספחהמפורטת ב

 ____________________________________________________ :התקן שם
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 )הצגת "פרויקטים הנדסיים"( 2חלק  -ניסיון   .6

 5פרויקט  4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

  שם הפרויקט

 

    

  שם המזמין

 

    

 מקום הפרויקט 
 )עיר ומדינה(

     

לעבודות הפרויקט 
של תשתית  הקמה

ציין את  –אורכית 

התשתית מהחלופות 
: צנרת גז, צנרת הבאות

דלק, צנרת מים או 
ביוב, קווי חשמל, 

 כבישים, מסילת רכבת
 

     

אורך התשתית 
האורכית שלעיל 

 (2)שהוקמה בפרויקט 

 
 

 _________ ק"מ

 
 

 _________ ק"מ

 
 

 _________ ק"מ

 
 

 _________ ק"מ

 
 

 _________ ק"מ
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מפקח / אחראי   תפקיד בפרויקט

 לעבודות מכאניות 

  מפקח / אחראי

 לעבודות צנרת

  מפקח / אחראי

 לעבודות מכאניות 

  מפקח / אחראי

 לעבודות צנרת

  מפקח / אחראי

 לעבודות מכאניות 

  מפקח / אחראי

 לעבודות צנרת

  מפקח / אחראי

 לעבודות מכאניות 

  מפקח / אחראי

 לעבודות צנרת

  מפקח / אחראי

 לעבודות מכאניות 

  מפקח / אחראי

 לעבודות צנרת

חברת  אצלהניסיון לעיל 

קבלן  ניהול ופיקוח או
 מבצע

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

הקבלן המבצע הראשי 
 עבד לפי אחד מהתקנים

אירופאי,  ישראלי / תקן
תקן ישראלי המאמץ 
תקן זר, תקן זר אחר 

 OECDשל מדינות 

הבנק  על ידיכהגדרתן 
 העולמי

 כן 

 לא 

 שם התקן:

 כן 

 לא 

 שם התקן:

 כן 

 לא 

 שם התקן:

 כן 

 לא 

 שם התקן:

 כן 

 לא 

 שם התקן:

מועד תחילה וסיום 
 התפקיד בפרויקט

 

 ____ / ___ :התחלה
 ____ / ___ סיום: 

 ____ / ___ :התחלה

 :  ____ / ___סיום
 ____ / ___ :התחלה

 :  ____ / ___סיום

 ____ / ___ :התחלה

 :  ____ / ___סיום

 ____ / ___ :התחלה

 :  ____ / ___סיום

אחד, ופרויקט אחד בהיקף כל לפחות )לא כולל מע"מ( ₪ מיליון  25שני פרויקטים בהיקף של  –הפרויקטים ההנדסיים  3בהתאם לתנאי הסף, היקף כספי של  (1)

כאמור  המציע ידי עלופוקח שנוהל  של הפרויקט קבלן המבצעההסכם בין המזמין ל להיקףההיקף הכספי מתייחס  .לפחות )לא כולל מע"מ(₪ מיליון  50של 

 (.בין מזמין העבודה לבין המציע ההסכםעל היקף  לא מדובר)כלומר,  לעיל
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 כדוגמת"מקומי",  במתחם תשתית עבודת אינה אך, רצופים"מ ק מספר של תוואי אורךשהוקמה בפרויקט להיות ל בהתאם לתנאי הסף, על התשתית האורכית (2)

 .בלבד מבנים כמה או מבנה הקמת

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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איכות ובקרת בטחתה מפקח סף תנאי - 4 'ט נספח  

 : ______________________________ שם מלא .1

 השכלה רלבנטית .2

2.1.    תואר אקדמי של מהנדס  הנדסאי 

:  פרט, תהליכית בהנדסה העוסק תחום מכונות   -ההשכלה הפורמלית לעיל  תחום .2.2
_______________________________ 

 שלעיל: ____________________________מוסד אקדמי / אחר אשר בו נרכשה ההשכלה  .2.3

 האם התואר מהנדס מוכר פורמלית ע"י המוסד להשכלה גבוהה:  כן / לא .2.4

 בטכנולוגיה להכשרה הממשלתי המכון) ט"המההאם התואר הנדסאי מוכר פורמלית ע"י  .2.5

 :  כן / לא(,ובמדע

 שנת סיום לימודים שלעיל: ____________  .2.6

 שפה .3

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה   .3.1

 העסקה אצל המציע .4

, לפחות שנתיים freelancer -המציע, לרבות כ אצלהפרויקט הינו עובד המציע או עבד  מנהל .4.1
  .2013 שנתברציפות החל מ

 השנים בהן הועסק ע"י המציע ברציפות: _________________________________

 1חלק  –ניסיון  .5

 , ___ שניםשנים(: 3)לפחות  או בקרת איכותהבטחת מנהל שנות ניסיון בתפקיד  .5.1

 .___ שניםשנים(: 3)לפחות או בקרת איכות הבטחת שנות ניסיון בתפקיד אחראי או, 

 קבלן מבצע  בעבודות של בשירותי ניהול ופיקוח צמוד, או  הניסיון נצבר  .5.2

 הבאים:סיים" הניסיון לעיל ב"פרויקטים ההנד .5.3

 כן / לא  -של תשתית  הקמההפרויקטים לעבודות 

 סוג התשתית האורכית בפרויקט שלעיל ואורכה:

     ,צנרת גז, ___________ ק"מ צנרת דלק, ___________ ק"מ 

     ,צנרת מים או ביוב, ___________ ק"מ   קווי חשמל, ___________ ק"מ 

     ,כבישים, ___________ ק"מ  מסילת רכבת, ___________ ק"מ  

 בפרויקט הנדסי שלעיל הקבלן המבצע הראשי עבד לפי אחד מהתקנים הבאים: .5.4

  תקן ישראלי  תקן אירופאי  ,תקן ישראלי המאמץ תקן זר  תקן זר אחר של מדינות

OECD למכרז(.' ב נספחכהגדרתן על ידי הבנק העולמי )ראה רשימת הבנק העולמי המפורטת ב 

 _____________________________________________________ שם התקן:
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 )הצגת "פרויקטים הנדסיים"( 2חלק  -ניסיון   .6

 5פרויקט  4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

  שם הפרויקט

 

    

  שם המזמין

 

    

 מקום הפרויקט 
 )עיר ומדינה(

 

 

    

לעבודות הפרויקט 
של תשתית  הקמה

ציין את  –אורכית 

התשתית מהחלופות 
: צנרת גז, צנרת הבאות

דלק, צנרת מים או 
ביוב, קווי חשמל, 

 כבישים, מסילת רכבת
 

     

אורך התשתית 
האורכית שלעיל 

 (2)שהוקמה בפרויקט 
 _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ _________ ק"מ
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 פרויקטתפקיד ב
 

  או הבטחת מנהל

 בקרת איכות

  או הבטחת אחראי

 בקרת איכות

  או הבטחת מנהל

 בקרת איכות

  או הבטחת אחראי

 בקרת איכות

  או הבטחת מנהל

 איכותבקרת 

  או הבטחת אחראי

 בקרת איכות

  או הבטחת מנהל

 בקרת איכות

  או הבטחת אחראי

 בקרת איכות

  או הבטחת מנהל

 בקרת איכות

  או הבטחת אחראי

 בקרת איכות

חברת  אצלהניסיון לעיל 

קבלן  ניהול ופיקוח או
 מבצע

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

 חב' ניהול ופיקוח 

 קבלן מבצע 

הקבלן המבצע הראשי 
 עבד לפי אחד מהתקנים

אירופאי,  ישראלי / תקן
תקן ישראלי המאמץ 
תקן זר, תקן זר אחר 

 OECDשל מדינות 

הבנק  על ידיכהגדרתן 
 העולמי

 כן 

 לא 

 שם התקן:

 כן 

 לא 

 שם התקן:

 כן 

 לא 

 שם התקן:

 כן 

 לא 

 שם התקן:

 כן 

 לא 

 שם התקן:

מועד תחילה וסיום 
 התפקיד בפרויקט

 

 ____ / ___ :התחלה
 ____ / ___ סיום: 

 ____ / ___ :התחלה

 סיום:  ____ / ___
 ____ / ___ :התחלה

 סיום:  ____ / ___

 ____ / ___ :התחלה

 סיום:  ____ / ___

 ____ / ___ :התחלה

 סיום:  ____ / ___

לפחות )לא כולל מע"מ( כל אחד, ופרויקט אחד בהיקף ₪ מיליון  25שני פרויקטים בהיקף של  –הפרויקטים ההנדסיים  3בהתאם לתנאי הסף, היקף כספי של  (1)

כאמור  המציע  ידי עלופוקח שנוהל  ל הפרויקטש קבלן המבצעההסכם בין המזמין ל להיקףההיקף הכספי מתייחס  )לא כולל מע"מ(.₪ מיליון  50לפחות של 

 (.בין מזמין העבודה לבין המציע ההסכםעל היקף  מדובר לא)כלומר,  לעיל
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 כדוגמת"מקומי",  במתחם תשתית עבודת אינה אך, רצופים"מ ק מספר של תוואי אורךבהתאם לתנאי הסף, על התשתית האורכית שהוקמה בפרויקט להיות ל (2)

 .בלבד מבנים כמה או מבנה הקמת

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה 

 
 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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הסף תנאי שאלוני לענייןהמציע לנכונות הפרטים  אישור - 5' ט נספח  

אנו, החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע __________________________ 

ניהול ופיקוח רותי ילמתן שמכרז להקמת מאגר ספקים ל, "(המציע]השלם שם מלא של  המציע[ )להלן: "

מצהירים בחתימתנו להלן  ,((INGL/TENDER/2018/06 צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעי

להוכחת  לעיל( המפתח שיאנ) 4 - 1ט'  -ו ז' )ניסיון המציע( יםנספחכל הפרטים שנמסרו במסגרת  כי

 עמידת המציע בתנאי והאיכות במכרז, הם נכונים ומלאים:

 

 אישור

ביום מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי  ,עו"ד______________ ,אני הח"מ
' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפני _ הופיע/ה ___________________

______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ___________
' /גבומרמס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ___________
ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה מס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 .ו בפניחתם/מה עליו תצהירו/ה דלעיל

               ___________________ 

 ד"חותמת עוחתימה ו        

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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מפתח אנשי תעסקהתצהיר בדבר  -' ינספח   

  

מס' ________________  תעודת זהות /תנושא, _ __________________________ "מ,אני הח
לעונשים  /הלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי___, ______________מכתובת ______

 בזאת כדלקמן: /המצהיר ,כן הקבועים בחוק אם לא אעשה

אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ ]שם התאגיד[ )להלן:  .1

למכרז להקמת מאגר "( ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה וזאת במסגרת הגשת הצעה המציע"

ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעי רותי ילמתן שספקים 

INGL/TENDER/2018/06)) " :על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל  שנערך"( המכרז)להלן

 בע"מ.

אנשי המפתח אשר מוגשים במסגרת הצעתי למכרז הנם עובדי המציע ובעלי הנני מצהיר, כי כל  .2

, או עבדו נכון למועד הגשת ההצעה קשרות פורמאלית בינם לבין המציע לעניין העסקתם כאמורהת

לפחות שנתיים ברציפות  ,freelancers -התקשרות פורמאלית כאמור לעיל, לרבות כ על פיעבור המציע 

 .2013החל משנת 

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר .3

 
_____________              ____________________ 

 ת המצהיר/החתימ תאריך

 

 

 אישור

ביום מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי  ,______עו"ד__________ ,אני הח"מ
' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפני _ הופיע/ה ___________________

______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ___________
ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה מס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 .ו בפניוחתם/מה עלי תצהירו/ה דלעיל

               ___________________ 
 ד"חותמת עוחתימה ו        
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ניסיון המציע להצגתשאלון  - 'יא נספח  

 נספח זה. בצע שינויים באין ל 

 של המציע ניסיון קודם

 הפרויקט: _________________________________________ שם .1

 מספר הפרויקט ברשימה המרכזת של הפרויקטים בהצעת המציע ____  .2

 מועד סיום הפרויקט בפועל: ____________  מועד התחלת הפרויקט: ____________, .3

מועד סיום העבודות לפי חוזה קבלן הביצוע ____________, במקרה של דחיית מועד סיום העבודות  .4
 :לכך בפועל, פירוט הסיבות

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 כן / לא  רה הראשית" לשירותים אלה בפרויקט:שירותי ניהול ופיקוח צמוד כ"חבהאם המציע נתן  .5

 :  כן / לאמכרז(ל 8.4.2בסעיף  )כהגדרתה תשתית אורכית -סוג הפרויקט  .6

 בתחום הנדסה אזרחית: כן / לא .7

  :למכרז( 8.4.2)כהגדרתו בסעיף  האם "פרויקט הנדסי" –סוג הפרויקט  .8

 הפרויקט לעבודות הקמה )לרבות הרחבה( של לפחות אחת מהתשתיות הבאות )הקף לפי העניין(:  .8.1

 רכבתמסילת . ז. כבישים וחשמל קווי  ה. ביובד. צנרת מים  ג. צנרת דלקב. צנרת גז צנרת  .א

)או ערכם הכספי המצטבר החוזי של מספר קבלנים  המבצע הראשי הקבלן חוזהערכו הכספי של  .8.2

בין המזמין למציע(:  והפיקוח הניהול לשירותי ערך החוזה לאו)מבצעים בפרויקט( 
 ₪ _____________ 

 מקום הפרויקט: _______________ .8.3

האם הפרויקט הסתיים )סגירת חשבון סופי עם קבלן הביצוע הראשי והגשת כל המסמכים  .8.4
 : (בודות לאישור סיום עבודות קבלן הביצוע הראשיהנדרשים למזמין הע

 )א(  כן  /  לא,  )ב( מועד סיום לפי סעיף זה: _______________

, אורך התשתית האורכית, קטריה, ט על מהות תשתית הפרויקט )לרבות תכולה והיקףוריפ .8.5
 וכיו"ב(: מכאניים-אלקטרו מתקנים

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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 הפרויקט  ידע נוסף עלמ .9

)היקף פרישת העבודות, תשתיות תת פירוט על מורכבות תשתית הפרויקט והעבודות בו  .9.1
קרקעיות, תנאי שטח קשים, אלמנטים מיוחדים, מספר וסוג קבלנים, היקף בעלי תפקידים 

 לרבות אלמנטים מיוחדים וכיו"ב(:, לניהול ופיקוח בפרויקט, לוחות זמנים לסיום הפרויקט(

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 רוט על מהות שירותי המציע בפרויקט:יפ .9.2

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

)הפרדה בין לאנשי מנהלה ואנשי  שהעסיק המציע בפרויקט ותפקידיהם כח אדםפירוט על היקף  .9.3
 :שטח(

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 המציע: י ניהול ופיקוח של היקף כספי של שירות .9.4

 ₪)ב( בפועל _____________  ₪ חוזה מקורי _____________   על פי)א( 

 מספר הקבלנים וסוג עבודתם בפרויקט: .9.5

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

הקבלנים בפרויקט:  על ידימקצועי )לא מנהלה וכספים( המועסק  כח אדם תכמו .9.6
____________________ 

מקום מושבה ? אם כן, נא לפרט מהו רהחברה מקצועית/אחרת ז ההשתלבהאם בפרויקט  .9.7
 ותפקידה בפרויקט:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

זר אחר , תקן ישראלי המאמץ תקן זר, תקן אירופאיישראלי / האם הפרויקט בוצע לפי תקן  .9.8
 התקן ומאיזה מדינה: שםלמכרז(,  'ב נספח)ראה רשימה ב  OECDממדינות 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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 מידע אחר על הפרויקט: .9.9

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 עלנא לפרט בתמצית  ? אם כן,הארגוני ממבנהו כחלק הנדסי תכנון מחלקתלמציע אם ה – משאבים .10
 :בה והמועסקים המחלקה מבנה, ניסיונה

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  ניהול והפיקוח:איש קשר של המזמין בפרויקט עבורו ניתנו שירותי ה .11

 מלא: _________________________ תפקיד: ________________________ שם

 מס' טלפון קווי: _____________________ מס' טלפון נייד: __________________

 אישור המציע

 חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________
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המציע מטעםהפרויקט  מנהלניסיון  להצגתשאלון  - 1 'בי נספח  

 נספח זהבצע שינויים באין ל. 

 ________________________________________ :שם מלא של מנהל הפרויקט המוצע

 ניסיון בפרויקטים של מנהל הפרויקט 

 __פרויקט מס ' 

 הפרויקט: _______________________________________________________ שם .1

 (רלוונטימספר הפרויקט ברשימה המרכזת של הפרויקטים בהצעת המציע ____  )אם  .2

חברת הניהול והפיקוח שהעסיקה את מנהל הפרויקט בפרויקט:  .3
_________________________________________________________________ 

 ______ __, מועד סיום הפרויקט בפועל: ___________________ מועד התחלת הפרויקט: .4

האם מנהל הפרויקט המוצע נתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד מטעם ה"חברה הראשית" לשירותים אלה  .5
 לפרויקט:  כן / לא

לשירותי הניהול והפיקוח  הראשיהאם מנהל הפרויקט המוצע שימש בתפקיד מנהל הפרויקט  .6
 בפרויקט:  כן  /  לא 

 כן / לא :תשתית אורכית -סוג הפרויקט  .7

 להלן(  9.5השלם בסעיף  – מהות התשתית )פירוט על

 כן / לאמכאניים:  –האם הפרויקט כלל מתקנים אלקטרו  .8

 להלן(  9.5השלם בסעיף  – )פירוט על מהות התשתית

 למכרז(: 8.4.2)כהגדרתו בסעיף  האם "פרויקט הנדסי" –סוג הפרויקט  .9

  פרויקט לעבודות הקמה )לרבות הרחבה( של לפחות אחת מהתשתיות הבאות: .9.1

 צנרת גז,  ב. צנרת דלק, ג. צנרת מים או ביוב, ד. קווי חשמל, ה. כבישים, ו. מסילת רכבת  .א

של מספר קבלנים  ערכו הכספי של חוזה הקבלן הראשי המבצע )או ערכם הכספי המצטבר החוזי .9.2
חברת הניהול לא ערך החוזה לשירותי הניהול והפיקוח בין המזמין למבצעים בפרויקט( )

 _____________ ₪  :(והפיקוח

 מקום הפרויקט: _________________________________________________ .9.3

האם הפרויקט הסתיים )משמע סגירת חשבון סופי עם קבלן הביצוע הראשי והגשת כל המסמכים  .9.4
 : (הנדרשים למזמין העבודות לאישור סיום עבודות קבלן הביצוע הראשי

 לפי סעיף זה: _______________________________)א(  כן  /  לא,  )ב( מועד סיום 

, אורך התשתית האורכית, קטריה, ט על מהות תשתית הפרויקט )לרבות תכולה והיקףוריפ .9.5
 (:מכאניים וכיו"ב-מתקנים אלקטרו

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ר, אירופאי, תקן מקומי המאמץ תקן זישראלי / לפי תקן  דבפרויקט הקבלן המבצע הראשי עב .9.6
 התקן ומאיזה מדינה: שם למכרז(, 'בנספח )ראה רשימה ב OECDתקן זר אחר מדינות 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 :מידע נוסף על הפרויקט .10

)היקף פרישת העבודות, תשתיות תת פירוט על מורכבות תשתית הפרויקט והעבודות בו  .10.1

קרקעיות, תנאי שטח קשים, אלמנטים מיוחדים, מספר וסוג קבלנים, היקף בעלי תפקידים 
 לרבות אלמנטים מיוחדים וכיו"ב(:ים לסיום הפרויקט, לניהול ופיקוח בפרויקט, לוחות זמנ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 מנהל הפרויקט המוצע בפרויקט הנדון:ט על מהות שירותי וריפ .10.2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 שניהל מנהל הפרויקט בפרויקט הנדון ותפקידיהם: כח אדםפירוט על היקף  .10.3

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 : הפרויקטהיקף כספי של שירותי ניהול ופיקוח של  .10.4

 ₪)ב( בפועל _____________ ₪ חוזה מקורי _____________   על פי)א( 

 וסוג עבודתם בפרויקט:מספר הקבלנים  .10.5

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ם בפרויקט: הקבלני על ידימקצועי )לא מנהלה וכספים( המועסק  כח אדםהיקף  .10.6

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 האם בפרויקט השתלבו חברה מקצועית/אחרת זרה, מקום מושבה ותפקידה בפרויקט: .10.7

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 מידע אחר על הפרויקט: .10.8

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 איש קשר של המזמין בפרויקט עבורו ניתנו שירותי הניהול והפיקוח:  .11

 שם מלא: _________________________ תפקיד: ________________________

 _______ מס' טלפון נייד: __________________מס' טלפון קווי: ______________

 

 אישור המציע

 חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________

 

 

 

 

  



 
 

76 
390704 

 המציע מטעםניסיון מפקח ריתוך  להצגתשאלון  - 2 'בי נספח

 אין לבצע שינויים בנספח זה. 

 שם מלא של מפקח הריתוך מהמוצע: ________________________________________ .1

 :(AWSאו אמריקאית )  ENמספר שנות ניסיון המפקח בעבודות פיקוח על ריתוך לפי תקינה אירופאית .2
 _______ 

 :(ENתקינה אירופאית )עבודות פיקוח על ריתוך לפי ניסיון ב .3

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 : כן / לא  RTהאם יש ניסיון בבדיקת  .4

 ,MT, UT, TOFDפירוט סוג בדיקות "אל הרס" בהם ניסיון למפקח ותקופת הניסיון בהן )לדוגמא:  .5

AUT ציין באילו שנים נרכש הניסיון בעבודה בהן בפועל(:וכיו"ב( )יש ל 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 בעל הסמכה בתוקף לפענוח בלפחות אחד מאלה )הקף לפי העניין(: .6

 למכרז לעניין תנאי זה 8.6.2.4 * ראה הערה בסעיף 

  ASNTלפי תקן  2צילומי רדיוגרפיה רמה  )א(

  EN ISO 9712לפי תקן  2צילומי רדיוגרפיה רמה  )ב( 

)יש לציין באילו שנים נרכש  ל ותקופת הניסיון בהםפירוט ניסיון המפקח בפענוח לפי אחד מתקנים לעי
 הניסיון ושנות עבודה בפועל בפענוח בתקנים אלה(:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 8.4.2בסעיף השתלמויות, והתמחות וכישורים מיוחדים בביצוע "פרויקטים הנדסיים" )כהגדרתם  .7
 הסמכה וכיו"ב(סוג, שנת סיום  (מכרז(ל

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  EN/NEN 3650כדוגמת:  זריםות בתוקף כמפקח ריתוך וניסיון בהם לתקנים רלוונטיהסמכות  .8
אלה בפועל  סוג, שנת סיום הסמכה, שנות ניסיון בעבודה בתקנים (( ASME, API, ISO)עדיפות(, 

 וכיו"ב(:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 (:WPQRהסמכות תהליכי ריתוך )ניסיון ב .9

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



 
 

78 
390704 

 הסמכות לרתכים: ניסיון ב .10

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

)לרבות  לרבות סוג הניסיון בקווי צנרת אורכית )טסט לחץ( Pressure Testsניסיון בפיקוח על בדיקות  .11
 :וכיו"ב(, PRMSתחנות הפחתת לחץ ), (Valve Stationsובתחנות מגופים ) אורך הצנרת וקטריה(

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 ניסיון בהתקנות ציוד מכאני: .12

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ניסיון בסקירה ובדיקה של מסמכים ודוחות ישימים לפרויקטים )לדוגמא: מפרטים, פרוצדורות  .13
 :וכיו"ב(

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 אישור המציע

 חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________
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 הריתוך מפקח של בפרויקטים ניסיון

 __פרויקט מס ' 

 הפרויקט: _________________________________________ שם .1

 (רלוונטימספר הפרויקט ברשימה המרכזת של הפרויקטים בהצעת המציע ____  )אם  .2

 חברת הניהול והפיקוח שהעסיקה  את מפקח הריתוך פרויקט: _______________________ .3

 , מועד סיום הפרויקט בפועל: ____________ ____________ מועד התחלת הפרויקט: .4

ול ופיקוח צמוד מטעם ה"חברה הראשית" לשירותים אלה האם מפקח הריתוך המוצע נתן שירותי ניה .5
 לפרויקט:  כן / לא

לשירותי הניהול והפיקוח  האחראי/  הראשי פקח הריתוךהמוצע שימש בתפקיד מ מפקח הריתוךהאם  .6

 בפרויקט:  כן  /  לא 

 תשתית אורכית:  כן / לא -סוג הפרויקט  .7

 להלן(  10.5השלם בסעיף  – )פירוט על מהות התשתית .8

 מתקנים אלקטרו מכאניים:  כן / לאהאם הפרויקט כלל  .9

 למכרז(: 8.4.2)כהגדרתו בסעיף  האם "פרויקט הנדסי" –סוג הפרויקט  .10

 הפרויקט לעבודות הקמה )לרבות הרחבה( של לפחות אחת מהתשתיות הבאות:  .10.1

  רכבת מסילת. ו, כבישים. ה, חשמל קווי. דצנרת גז,  ב. צנרת דלק, ג. צנרת מים או ביוב, 

ערכו הכספי של חוזה הקבלן הראשי המבצע )או ערכם הכספי המצטבר החוזי של מספר קבלנים  .10.2
הניהול  מבצעים בפרויקט(, לא ערך החוזה לשירותי הניהול והפיקוח בין המזמין לחברת

 _____________ ₪  :(והפיקוח

 מקום הפרויקט: _______________ .10.3

האם הפרויקט הסתיים )סגירת חשבון סופי עם קבלן הביצוע הראשי והגשת כל המסמכים  .10.4
 הנדרשים למזמין העבודות לאישור סיום עבודות קבלן הביצוע הראשי: 

 )א(  כן  /  לא,  )ב( מועד סיום לפי סעיף זה: _______________

מתקנים , ההצנרת, קטרי, לרבות אורך ט על מהות תשתית הפרויקט )לרבות תכולה והיקףורפי .10.5
 (:וכיו"ב

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________ ______________________________________________________ 
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 :מידע נוסף על הפרויקט .11

 פירוט על מורכבות תשתית הפרויקט והעבודות בו )לרבות אלמנטים מיוחדים וכיו"ב(: .11.1

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 מפקח הריתוך המוצע בפרויקט הנדון:על מהות שירותי  טוריפ .11.2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 בפרויקט הנדון ותפקידיהם:מפקחי ריתוך / רתכים עליהם פיקח מפקח הריתוך פירוט על היקף  .11.3

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________ 
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 מספר הקבלנים וסוג עבודתם בפרויקט: .11.4

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 האם בפרויקט השתלבו חברה מקצועית/אחרת זרה, מקום מושבה ותפקידה בפרויקט: .11.5

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

צע לפי תקן ישראלי / אירופאי, תקן ישראלי המאמץ תקן זר, תקן זר אחר האם הפרויקט בו .11.6
 למכרז(, שם התקן ומאיזה מדינה: 'בנספח )ראה רשימה ב  OECD ממדינות 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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  ע אחר על הפרויקט:מיד .11.7

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 איש קשר של המזמין בפרויקט עבורו ניתנו שירותי הניהול והפיקוח:  .12

 שם מלא: _________________________ תפקיד: ________________________

 קווי: _____________________ מס' טלפון נייד: __________________מס' טלפון 

 

 אישור המציע

 חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________
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המציע מטעם צנרתניסיון מפקח לעבודות מכאניות ו להצגתשאלון  - 3 'בי נספח  

 .אין לבצע שינויים בנספח זה 

 ________________________________________מפקח מהמוצע: השם מלא של  .1

 ניסיון בהתקנות ציוד מכאני: .2

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 :בתחום הנחת צנרת )טסט לחץ( Pressure Testsניסיון בפיקוח על בדיקות  .3

 שנות הניסיון בפיקוח על בדיקות אלה בתחום הנחת הצנרת:  _______ .3.1

 בתחום הנחת צנרת )טסט לחץ(Pressure Tests פירוט מהות הניסיון בפיקוח על בדיקות  .3.2
, (PRMSתחנות הפחתת לחץ ), (Valve Stationsדוגמא: בקווי צנרת אורכית, בתחנות מגופים ))ל

 וכיו"ב(:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

סוג, שנת  (רתם במכרז(השתלמויות, והתמחות וכישורים מיוחדים בביצוע "פרויקטים הנדסיים" )כהגד .4
 סיום הסמכה וכיו"ב(

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ניסיון בסקירה ובדיקה של מסמכים ודוחות ישימים לפרויקטים )לדוגמא: מפרטים, פרוצדורות  .5
 :וכיו"ב(

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 אישור המציע

 חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________
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 )"המפקח"( צנרתו מכאניות לעבודות מפקח של בפרויקטים ניסיון

 __פרויקט מס ' 

 הפרויקט: _________________________________________ שם .1

 (רלוונטימספר הפרויקט ברשימה המרכזת של הפרויקטים בהצעת המציע ____  )אם  .2

חברת הניהול והפיקוח שהעסיקה את המפקח לעבודות מכאניות וצנרת בפרויקט:  .3
_______________________ 

 , מועד סיום הפרויקט בפועל: ____________ ____________ מועד התחלת הפרויקט: .4

מטעם ה"חברה הראשית" בתחום הנחת צנרת  האם המפקח המוצע נתן שירותי פיקוח צמוד .5
 לשירותים אלה לפרויקט:  כן / לא

שירותי הניהול ת במסגרת בתחום הנחת צנר הראשי המפקחהמוצע שימש בתפקיד המפקח האם  .6
 והפיקוח בפרויקט:  כן  /  לא 

 תשתית אורכית:  כן / לא -סוג הפרויקט  .7

 להלן(  8.5השלם בסעיף  – )פירוט על מהות התשתית

 למכרז: 8.4.2כהגדרתו בסעיף  האם "פרויקט הנדסי" –סוג הפרויקט  .8

 ת: הפרויקט לעבודות הקמה )לרבות הרחבה( של לפחות אחת מהתשתיות הבאו .8.1

 צנרת גז,  ב. צנרת דלק, ג. צנרת מים או ביוב, ד. קווי חשמל, ה. כבישים, ו. מסילת רכבת  .א

 מקום הפרויקט: _______________ .8.2

האם הפרויקט הסתיים )סגירת חשבון סופי עם קבלן הביצוע הראשי והגשת כל המסמכים  .8.3
 : (הנדרשים למזמין העבודות לאישור סיום עבודות קבלן הביצוע הראשי

 )א(  כן  /  לא,  )ב( מועד סיום לפי סעיף זה: _______________  .8.4

, אורך התשתית האורכית, מתקנים ט על מהות תשתית הפרויקט )לרבות תכולה והיקףוריפ .8.5
 (:מכאניים וכיו"ב-אלקטרו

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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)ראה   OECDאירופאי או זר אחר של מדינותישראלי / בפרויקט הקבלן המבצע הראשי עבר, לפי תקן  .9
 מדינה: והתקן ומאיז שםלמכרז(,  'ב נספחרשימה ב

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 :מידע נוסף על הפרויקט .10

 ל מורכבות תשתית הפרויקט והעבודות בו )לרבות אלמנטים מיוחדים וכיו"ב(:פירוט ע .10.1

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 מפקח העבודות המכאניות המוצע בפרויקט הנדון: ט על מהות שירותיוריפ .10.2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 
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 המוצע בפרויקט הנדון: הצנרת עבודותשירותי מפקח פירוט על מהות  .10.3

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________ 

 פירוט על מהות שירותי מפקח עבודות מכאניות המוצע בפרויקט הנדון: .10.4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ ____________________________________________________ 

)לדוגמא: מפרטים, פרוצדורות  בפרויקטניסיון בסקירה ובדיקה של מסמכים ודוחות ישימים  .10.5
 :וכיו"ב(

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מספר הקבלנים וסוג עבודתם בפרויקט: .10.6

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ ________________________________________________ 
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 מקום מושבה ותפקידה בפרויקט:האם בפרויקט השתלבו חברה מקצועית/אחרת זרה,  .10.7

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  מידע אחר על הפרויקט: .10.8

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 איש קשר של המזמין בפרויקט עבורו ניתנו שירותי הניהול והפיקוח:  .11

 ________________________שם מלא: _________________________ תפקיד: 

 מס' טלפון קווי: _____________________ מס' טלפון נייד: __________________

 

 אישור המציע

 חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________
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המציעמטעם איכות  ובקרתבטחת הניסיון מפקח  הצגתשאלון ל - 4 'בי נספח  

i. .אין לבצע שינויים בנספח זה 

 של המפקח מהמוצע: ________________________________________ שם מלא .1
 :איכות בטחתהבבקרת וניסיון  .2

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

דוגמא: בקווי צנרת אורכית, )ל בתחום הנחת צנרתאיכות  תבטחהובבקרה פירוט מהות הניסיון  .3
 וכיו"ב(:, (PRMSתחנות הפחתת לחץ ), (Valve Stationsבתחנות מגופים )

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ ___________________________________________________ 

 8.4.2סעיף "פרויקטים הנדסיים" )כהגדרתם בהשתלמויות, והתמחות וכישורים מיוחדים בביצוע  .4
 סוג, שנת סיום הסמכה וכיו"ב( (מכרז(ל

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 אישור המציע

  חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________
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 איכות )"המפקח"( תובקרבטחת הבפרויקטים של מפקח  ניסיון

 __פרויקט מס ' 

 הפרויקט: _________________________________________ שם .1

 (רלוונטימספר הפרויקט ברשימה המרכזת של הפרויקטים בהצעת המציע ____  )אם  .2

 ובקרת איכות בפרויקט:בטחת הלחברת הניהול והפיקוח שהעסיקה  את המפקח  .3
_______________________ 

 , מועד סיום הפרויקט בפועל: ____________ ____________ התחלת הפרויקט:מועד  .4

מטעם ה"חברה הראשית"  איכות ובקרתהבטחת בתחום  האם המפקח המוצע נתן שירותי פיקוח צמוד .5
 לשירותים אלה לפרויקט:  כן / לא

שירותי הניהול במסגרת  איכות ובקרתלהבטחת  הראשי המפקחהמוצע שימש בתפקיד המפקח האם  .6
 והפיקוח בפרויקט:  כן  /  לא 

 תשתית אורכית:  כן / לא -סוג הפרויקט  .7

 להלן(  8.4השלם בסעיף  – )פירוט על מהות התשתית

 למכרז: 8.4.2כהגדרתו בסעיף  האם "פרויקט הנדסי" –סוג הפרויקט  .8

 הפרויקט לעבודות הקמה )לרבות הרחבה( של לפחות אחת מהתשתיות הבאות:  .8.1

 צנרת גז,  ב. צנרת דלק, ג. צנרת מים או ביוב, ד. קווי חשמל, ה. כבישים, ו. מסילת רכבת  .א

 מקום הפרויקט: _______________ .8.2

האם הפרויקט הסתיים )סגירת חשבון סופי עם קבלן הביצוע הראשי והגשת כל המסמכים  .8.3
 : (הנדרשים למזמין העבודות לאישור סיום עבודות קבלן הביצוע הראשי

 כן  /  לא,  )ב( מועד סיום לפי סעיף זה: _______________ )א( 

, אורך התשתית האורכית, מתקנים ט על מהות תשתית הפרויקט )לרבות תכולה והיקףוריפ .8.4
 (:מכאניים וכיו"ב-אלקטרו

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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)ראה   OECDאירופאי או זר אחר של מדינות ישראלי / בפרויקט הקבלן המבצע הראשי עבר, לפי תקן .9
 מדינה: והתקן ומאיז שםלמכרז(, ' בנספח רשימה ב

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 :מידע נוסף על הפרויקט .10

 תשתית הפרויקט והעבודות בו )לרבות אלמנטים מיוחדים וכיו"ב(:פירוט על מורכבות  .10.1

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 המוצע בפרויקט הנדון: איכותבטחת הובקרת מפקח  ט על מהות שירותיוריפ .10.2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 מספר הקבלנים וסוג עבודתם בפרויקט: .10.3

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ _____________________________________________________ 

 האם בפרויקט השתלבו חברה מקצועית/אחרת זרה, מקום מושבה ותפקידה בפרויקט: .10.4

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________ _____________________________ 

 מידע אחר על הפרויקט: .10.5

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ _______________________________________________________ 

 וח: איש קשר של המזמין בפרויקט עבורו ניתנו שירותי הניהול והפיק .11

 שם מלא: _________________________ תפקיד: ________________________

 מס' טלפון קווי: _____________________ מס' טלפון נייד: __________________

 אישור המציע

 חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________
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  דוגמא –ומחירים לפרויקט  אדם כחמערך טופס  - 'גי נספח

(390702)מס' מסמך   
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מכרזהודעה על כוונה )לא מחייבת( להשתתף ב -' די נספח  

  לכבוד
 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 
"( מציעאני, הח"מ, המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ )להלן: "

ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הגז רותי ילמתן שמכרז להקמת מאגר ספקים לעניין 
מאשר  "(,המכרז)להלן: " שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,((INGL/TENDER/2018/06 הטבעי

 להלן(: רלוונטיבריבוע ה Xבזאת כלהלן )נא סמן 
 

 יע )מבלי שתהיה בכך התחייבות( להשתתף במכרז ולהגיש הצעה.בכוונת המצ 

 .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:__________________
 

 נציגים( 2מטעם המציע )עד  במפגש מקדיםמשתתפים 
 

 שם נציג המציע: ____________________________  

 תפקיד נציג המציע: __________________________

 מס' ת.ז.: ____________________________ 

 _____טלפון: ___________________ טלפון נייד: ______________

 דואר אלקטרוני: _______________________

 שם נציג המציע: ____________________________  

 תפקיד נציג המציע: __________________________

מס' ת.ז.: ____________________________ טלפון: ___________________ טלפון נייד: 

___________________ 

 ________________דואר אלקטרוני: _______

 c-tender@ingl.co.il    יש לשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות במכרז לדואר אלקטרוני

mailto:c-tender@ingl.co.il
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הסכם למתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקטים -' טו נספח  

(390645)מס' מסמך   

 

     

 

 

 


