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 מכרז לשירותי ניהול ופיקוח - 2הבהרה ותיקון מס'  הנדון:
של מערכת הולכת הגז  ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטיםרותי ילמתן ש מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים

 )להלן: "המכרז"( (INGL/TENDER/2018/06)הטבעי 
 

 כללי: .1

 המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. יהאחרת, לכל המונחים במסמך זה תהלהלן אלא אם יאמר  .1.1

 התיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.ההבהרות ו .1.1

רשמי  האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמךהשינויים היחידים מן  .1.1

 ישלח בעתיד.ככל שאחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה, 

 האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז, אלא אם יאמר אחרת במפורש. .1.1

חתום למשרדי החברה ולהעבירו  האישור המצ"בבאמצעות  הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה .1.1

עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו, . כמו כן, מיד עם קבלתו

 .כשהם חתומים בכל עמוד

 

 2מס' והבהרה  תיקוןלהלן  .1

 מכרז, 1

 תנאי סף,

מפקח הבטחת 

 ובקרת איכות,

 8.6.1.1סעיף  

 שאלה

 העוסק בתחום מהנדס אומכונות  הנדסאי או מהנדס של אקדמי תואר מגדיר הסעיף

ם האקדמיי התארים לכלל ההגדרה את להרחיב מבקשים אנו. תהליכית בהנדסה

 .לתחום רלוונטיים וניסיון הסמכות עם(  BScרק א)ול

  תשובה

נוסח לוחלף מלמכרז  8.6.4.1בסעיף המופיע תנאי הסף הבקשה מאושרת חלקית. 

 :שלהלן

המוכר על ידי המועצה להשכלה , של מהנדס או הנדסאי בעל תואר אקדמי 8.6.1.1"

באחד (, המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע)ט "גבוהה בישראל או המה

יצור , תעשיה וניהול, כימיה, תעשיה תהליכית, מכונות: מהתחומים הבאים לפחות

 ,".וגם; והבטחת איכות

 – 8.6.1.1סעיפים בהמופיעים תנאי הסף  אין שינוי בשאר הוראות, ספק הסר למען

 .למכרז 8.6.1.1

  18/11/1018 
 191170 סימוכין:

 
 :לכבוד

רותי ילמתן שמכרז פומבי משתתפי 
ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של 

מערכת הולכת הגז הטבעי 
INGL/TENDER/2018/06 
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 מכרז, 1

תנאי סף, "אנשי 

 מפתח",

 סעיפים 
8.6.1 - 8.6.1 

 שאלה

 ריתוך מפקח ,הפרויקט מנהל לרבות ,במכרז כמפורט מפתח אנשי הצגת לאפשר נבקש

 אינם אם גם, איכות ובקרת הבטחת מפקחוצנרת ו מכאניות לעבודות מפקח

 המציע מצד התחייבות שתצורף ובתנאי ,המציע אצל בעבר שעבדו או כיום מועסקים

 .המכרז נשוא בפרויקטים לעבודה זמינים יהיו המוצגים המפתח אנשי אותם כי

  תשובה

 לעניין וותק העסקה של אנשי המפתח אצל המציע יחולו השינויים הבאים:

 המכרז. רישותאין שינוי בד –מטעם המציע  הפרויקט מנהללמכרז,  8.6.1 סעיף .א

 סעיף ,בהתאם מבוטלת.דרישת הוותק  – ריתוך מפקחלמכרז,  8.6.1סעיף  .ב

 .מבוטל למכרז 8.6.2.6

 :וצנרת מכאניות לעבודות מפקח –למכרז  8.6.1סעיף  .ג

למכרז, דרישת הניסיון ב"עבודות מכאניות ו/או  8.6.1.1סעיף  לעניין .1

 וכל, בטון ,פלסטיקלרבות צנרת מובהר כי עבודות צנרת יחשבו,  -..." צנרת

 ביוב.ו מיםגז, דלקים, הולכה לרבות הצנרת לסוגי 

 הופחתוותק העסקה למפקח לעבודות מכאניות וצנרת  -למכרז  8.6.1.1סעיף  .1

 8.6.3.5 סעיף ,בהתאם. 1011)במקום שנתיים( ברציפות החל משנת  לשנה

 :שלהלן בנוסח וחלףמ למכרז

 ,המציעאצל  עבד או המציע עובד הינו וצנרת מכאניות לעבודות המפקח"

 . 2013"משנת החל ברציפות השנ לפחות,  freelancer-כ לרבות

 תנאי הסף בקשר ל"אנשי המפתח". אין שינוי בשאר הוראות, הסר ספק למען

 מכרז, 1

 ,10.1.1סעיף 

 טופס -נספח יג' 

 אדם כח מערך

 ומחירים

 דוגמא לפרויקט

 שאלה

 למסמכי ריק צורף הוא אך במכרז, סעיפים במספר לתמורה בהקשר נזכר זה נספח

 של בהקשר התעריפים המדוברים אודות כלשהי אינפורמציה לקבל ניתן המכרז. האם

  ?זה נספח

  תשובה

צורף  והואכולל את התעריפים המקסימליים המקובלים על החברה ' נספח יג

שנמסרו מסמכי המכרז של בעותק קשיח של חוברת המכרז ובקבצים )בלבד  כדוגמא

מדובר בטופס מערך כח אדם ומחירים , כפי שצוין במסמכי המכרז(. למשתתפים

לפרויקט שיגיש המציע במסגרת בקשה לקבלת הצעות שתפרסם החברה מעת לעת 

 .לשנות טופס זה לפי צרכי הפרויקט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תהא רשאית
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 הסכם 1

 נספח ט' להסכם,

אישור על עריכת 

 1ביטוח, סעיף 

 שאלה

  מיליון $. 1 -מיליון $, מבקשים להפחית ל 1ביטוח אחריות מקצועית: נדרש 

  חודשים. 6 -חודשים, מבקשים לתקן ל 11תקופת גילוי: נדרש 

 

  תשובה

 הבקשות נדחות.

לתשומת לב המציעים, במועד הגשת ההצעה במכרז אין צורך להמציא את אישור 

חתום ע"י המבטח, אלא יש לחתום על נספח זה בראשי הביטוח )נספח ט' להסכם( 

תיבות וחותמת המציע בלבד. אישור ביטוח חתום ע"י המבטח בהתאם לנוסח שצורף 

כנספח ט' להסכם יימסר במועד ביצוע פרויקט ספציפי לפי הוראות ההסכם )ראו 

 להסכם(. 10.1.1סעיף 

 

                                                                                             

 בכבוד רב,                                                                                                                        

 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 

 אישור קבלה

 
מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים  - 2מס'  תיקוןהבהרה ואנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

וכן, , (INGL/TENDER/2018/06ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעי )רותי ילמתן ש

 ניין, כאילו נכלל  בהם מלכתחילה.ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר וע

אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים 

 קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד.
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