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מכרז פומבי למתן שירותי בטיחות וניהול צי רכב על ידי קצין בטיחות בתעבורה
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן – "החברה" או "נתג"ז"( מבקשת בזאת הצעות לקבלת שירותי
מיקור חוץ של קצין בטיחות בתעבורה אשר יהיה אחראי על סדרי הבטיחות להפעלת כלי רכב בחברה וינהל
את צי הרכב של החברה ,המונה כיום כ 100-רכבים ,בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות ותקנות
חובת המכרזים אליהן כפופה החברה ,כמפורט להלן )להלן" :ההליך"(:
פרק א' :כללי
מסמכי ההליך וקבלתם
.1
מסמך "הוראות כלליות להגשת הצעה" זה.
נספח א' :ההסכם ונספחיו.
נספח ב' :תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
נספח ג' :אישור זכויות חתימה של המציע.
נספח ד' +ד + '1ד+ '2ד :'3טפסי הצהרה על עמידה בתנאי סף ושאלון לניסיון כ"א.
נספח ה' :טופס הגשת הצעת מחיר.
נספח ו'  -אישור בדבר עסק בשליטת אישה ]אם רלוונטי[
נספח ז'  -הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז תיושב הסתירה באופן המיטיב עם נתג"ז.
מסמכי המכרז הינם קניינה של נתג"ז ולא יעשה בהם כל שימוש נוסף על זה שנקבע מפורשות במסמכי
המכרז ללא קבלת הסכמתה של נתג"ז מראש ובכתב.
מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה אינם ניתנים להגשה )מסומנים בסימן מים(.
לקבלת מסמכי המכרז להגשה ,בקובץ  ,PDFיש לפנות לעו"ד סיון לוי בכתובת הדוא"ל:
.sivanl@friedman.co.il
.2

מהות ההתקשרות ,היקפה ,תנאיה ,לוחות זמנים לביצוע ואופציה להארכת התקשרות
מהות ההתקשרות נשוא בקשה להצעות זו היא קבלת שירותי מיקור חוץ לחברה של קצין בטיחות
בתעבורה )"המועמד המוצע"( באחת משתי צורות ההתקשרות הבאות (1) :מועמד שהינו בעצמו גם
המציע )כעוסק מורשה – "פרילנסר"( ,או ) (2מועמד שמועסק על ידי חברה שהינה המציע )"המציע"(,
לצורך ניהול צי הרכב של החברה והפעלת סדרי בטיחות להפעלת כלי רכב בחברה ,בהתאם לתקנות
התעבורה ,תשכ"א) 1961-להלן "תקנות התעבורה"( והכול כאמור במפרט השירותים המצורף כנספח
ו' להסכם.
מהות ההתקשרות נשוא בקשה להצעות זו ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי הליך זה על
נספחיו ,לרבות ההסכם הסטנדרטי של החברה ושאר הנספחים ככל שצורפו להליך ,המהווים חלק
בלתי נפרד מהליך זה .בכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל
סיבה ,במסמכי ההליך על נספחיו לרבות בהסכם.
 2.1היקף השירותים
היקף השירותים יהיה היקף של  150שעות בחודש )"היקף השעות"( .החברה שומרת לעצמה
את הזכות להרחיב ו/או לצמצם את היקף השעות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף
לאישור הגורמים הרלוונטיים בחברה .עקרונית ,השירותים ינתנו מידי יום ,בימים א'-ה'
בהיקף של כ  7.5שעות ביום .עם זאת ,מובהר כי שעות וימי מתן השירותים יקבעו על ידי
המזמין ,בהתאם לצרכי החברה.
 2.2תקופת ההתקשרות ואופציה להארכתה
2.2.1

ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה למשך שנתיים מיום תחילת ההתקשרות )"תקופת
ההתקשרות"(.

2.2.2

לחברה נתונה האופציה לפי שיקול דעתה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך תקופה של
עד ארבע ) (4שנים נוספות ,שנתיים בכל פעם בנפרד )"תקופת ההתקשרות הנוספת"(.
ההתקשרות תוארך בכפוף להודעה מטעם החברה על החלטתה להאריך את ההתקשרות על

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה
השלכות פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

4

.3

ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב למציע ,לפחות  30ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או
תקופת ההתקשרות הנוספת.
תנאים להשתתפות בהליך )תנאי סף(:
השתתפות בהליך מותנית בתנאים הבאים:
 3.1המציע הוא חברה רשומה במרשם רשם החברות בישראל או עוסק מורשה בישראל;
 3.2למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– ;1976
 3.3המועמד המוצע הינו קצין בטיחות מוסמך  ,אשר הוסמך קודם ליום ;1.1.2015

.4

 3.4למועמד המוצע ניסיון של  3שנים מלאות ) 36חודשים( לפחות בניהול צי רכבים המונה 50
רכבים לפחות ,ובתנאי שהניסיון כאמור התקיים לאחר ) 1.1.2009נספח ד'(;
 3.5המועמד המוצע חתם על הצהרה מחייבת בנוסח נספח ד' 3לפיה הוא מיומן בעבודה עם מחשב
ובעריכת מסמכים באמצעות תכנת ;WORD
 3.6המועמד המוצע בעל רישיון רכב תקף.
איסור על תאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים
 4.1מציע ,בעל זיקה למציע ,או מי מטעמם ,לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר ,בעל זיקה
למציע האחר או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תיאום הצעה ,לרבות אלה:
4.1.1

הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור להליך זה,
בין היתר ,בעניין מחירי השירותים המוצעים ,תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.

4.1.2

מסירת מידע בכל עניין הקשור להליך ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים,
בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

 4.2בכלל זה ,אין להגיש בהליך הצעות משותפות של מספר מציעים ,או מספר חברות או גורמים
שונים וכיו"ב ,אלא אם הותר הדבר במפורש במסמך הוראות כלליות להגשת הצעה זה.
.5

לוח זמנים להליך
לוח הזמנים להליך הינו כדלקמן:
א מועד
הבהרות
ב

.6

אחרון

מועדי הגשת הצעות

לבקשת לא יאוחר מיום  22.1.2019בשעה 16.00
לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ביום  5.2.2019בשעה
) 16.00למעט ימי ו' ,שבת ,ערבי חג וחג(.

החברה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,עובר לכל מועד ,לדחות כל מועד מן המועדים האמורים
לעיל והודעה על-כך תימסר למציעים על-פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי ההליך.
הבהרות ותיקונים להליך
מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות ובקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי ההליך ותנאיו ,בפניה בכתב
בשפה העברית אל הח"מ בלבד עד למועד הנקוב בסעיף 5א' לעיל לכתובת דואר אלקטרוני
 sivanl@friedman.co.ilעבור עו"ד סיון לוי.
לחברה שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד .החברה לא תשיב להבהרות שנשלחו לאחר המועד
האחרון שנקבע להגשת ההבהרות .תשובות החברה ישלחו בכתב ע"י נציגה לכל המציעים שקיבלו את
מסמכי ההליך ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך וההסכם .החברה תתחשב רק בתשובות שניתנו
על ידה כאמור לעיל .המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות ואת קבלת
התיקונים להליך לכתובת הדואר האלקטרוני שלעיל .אך בכל מקרה תשובות אלה לרבות תיקונים
לתנאי ההליך ,יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתם ואם לאו.
החברה רשאית לשנות את תנאי הליך זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל מציע.
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פרק ב' :הגשת הצעות בהליך
תוקף ההצעה
.7
 7.1הצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך  90יום ממועד הגשתה )כולל( .החברה תהא רשאית
להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות
הארכת כל תנאי אחר בקשר עם ההצעות ,אם נדרש לפי תנאי ההליך .מציע שלא הודיע לחברה
על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור
לעיל ,לא ישותף בהמשך ההליך.
 7.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או
במקום שהדבר הותר במפורש על-פי תנאי ההליך והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,לפסילת ההצעה.

.8

 7.3מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום
האחרון להגשת הצעות בסעיף 5ב' לעיל )וכפי ובמידה שהוארך ע"י החברה(; לאחר ביטול
כאמור ,לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול.
הנחיות להגשת ההצעה
 8.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיפים  9ו 10 -להלן וכן מידע נוסף,
הכל בהתאם להנחיות המפורטות להלן .החומר בהצעה יתייחס גם לעמידה בתנאי הסף ולכל
תנאי אחר שעל המציע להוכיח לחברה.
 8.2מציע יגיש את הצעתו בשתי ) (2מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה )א( ו) -ב( ותישאנה את שם
ההליך להלן" :מכרז פומבי  -שירותי קצין בטיחות בתעבורה "
8.2.1

מעטפה )א( תתייחס לעמידה בתנאי הסף ולאיכות ההצעה ,ותכלול את כל המסמכים
שבסעיפים  9.12-9.1ו 10-להלן.

8.2.2

מעטפה )ב( תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר הצעה )נספח ה'(
חתום ע"י המציע בהתאם להנחיות בסעיפים  12 ,9.15ו 13 -להלן )אין לצרף את הצעת
המחיר במעטפה אחרת(.

8.2.3

ההצעה תוגש בשלושה ) (3עותקים )מקור בצירוף  2העתקים(.

8.2.4

מסמכים מקוריים ייכללו בעותק המקור של ההצעה אשר ירשם עליה במקום ברור "מקור".

8.2.5

מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי ההליך ומסמכיו ולתנאי
ההסכם .נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי
ההליך ומסמכיו ,לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות,
לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את
ההסתייגות או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה .הכל מבלי לגרוע מכל זכות
אחרת העומדת לחברה לפי ההליך והדין.

 8.3מקום להגשת ההצעה
ההצעות על כל המסמכים הנדרשים בסעיף  9ו 10 -להלן תוגשנה בכתובת שלהלן עד למועד האחרון
להגשת הצעה בסעיף 5ב' לעיל :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,קריית עתידים ,מגדל
עתידים ,קומה  ,33לידי אשת הקשר של החברה לעניין זה בלבד – אסתי בן ארצי.
משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל  -במועד ובמקום ההגשה
שלעיל.
.9

כל המסמכים שיש לצרף להצעה
להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה )א( שיגיש כאמור בסעיף  8.2.1לעיל:
 9.1מסמך זה )ההזמנה( ,בצירוף הפרטים ,חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בתחתית
עמ'  13להלן.
 9.2ההסכם ונספחיו ,חתומים בכל דף בר"ת למעט בעמ'  12להסכם שייחתם בחתימה מלאה
וחותמת המציע )נספח א'(.
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 9.3תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976חתום ע"י המציע ומאושר ע"י
עו"ד )נספח ב'(.
 9.4אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור של המציע.
 9.5תעודת התאגדות במקרה שהמציע הוא חברה ,או אישור רישום כעוסק מורשה )סעיף 3.1
לעיל(.
 9.6אישור זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה )נספח ג'(.
 9.7העתק תעודות הסמכה של המועמד המוצע כקצין בטיחות בתעבורה )סעיף  3.3לעיל(.
 9.8קו"ח מפורטים של המועמד המוצע.
 9.9כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך ההליך ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.
 9.10פרטי התקשרות עם נציג המציע ,טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.
 9.11כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי ההליך.
 9.12חומר שיאפשר להעריך את איכות ההצעה ועמידת המועמד המוצע בתנאי הסף )נספח ד'  +ד'1
 +ד+'2ד' (3לרבות פירוט ניסיון המועמד המוצע בהתאם לקריטריונים המופיעים בסעיף
 17.2.1להלן ,ובכלל זה החומר כמפורט בסעיף  10להלן.
 9.13נספח ו'  -אישור בדבר עסק בשליטת אישה ]אם רלוונטי[
 9.14נספח ז'  -הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה )ב( שיגיש כאמור בסעיף  8.2.2לעיל:
 9.15טופס הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע )נספח ה'(.
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9.16
חומר לבחינת איכות ההצעות
כאמור בסעיף  9.12כל מציע יגיש חומר שיאפשר להעריך את איכות כוח האדם המוצע ,כלהלן:
 10.1ניסיון המועמד המוצע
 10.1.1מסמכים המעידים על ניסיון וכישורי המועמד המוצע בתחומי השירותים הנדרשים בהתאם
למפרט השירותים )נספח א' להסכם( לרבות קו"ח ,תפקיד ,ותק ותעודות והמלצות
רלבנטיות של המועמד המוצע.
 10.1.2בנוסף לצירוף המסמכים האמורים לעיל ,על מנת להוכיח עמידת המועמד המוצע בתנאי
הסף ,יציג המציע בפורמט מודפס דומה לנספח ד' +ד '3המצ"ב את הפרטים הנדרשים בו.
 10.1.3המציע יפרט את אופי וטיב העבודות שבוצעו על ידי המועמד המוצע )הרלוונטיות לצורך
ביצוע השירותים( ויצרף כל אישור ,המלצה ומידע רלוונטי בדבר השלמת ביצוע
התחייבויותיו.

.11
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 10.2פירוט ניסיון המועמד המוצע ניסיון בניהול צי רכבים בגוף ממשלתי/ציבורי )חברות
ממשלתיות ,חברות  -בת ממשלתיות ,משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,תאגידים שהוקמו
בחוק ,קופות חולים ומוסדות להשכלה גבוהה( )נספח ד;('1
 10.3פירוט ניסיון המועמד המוצע בניהול צי רכבים בחברות בהן לפחות  10%מצי הרכבים מורכב
מרכבי שטח )נספח ד.('2
דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או חלקם השלמות והבהרות לאמור
בהצעה ,בכתב ו/או בעל-פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים ,וככל שיישמר
עקרון השוויון בין המציעים.
מדד ומטבע
סכום כסף או ערכו של שירות שעל המציע לנקוב בו ,יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום הגשת
ההצעה ויירשם בספרות ובמילים .ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף והיא לא תהיה צמודה למדד
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כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע ,אלא אם נקבע במפורש בהסכם
ובאופן שנקבע בו.
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הגשת ההצעה הכספית
 13.1ההצעה הכספית תוגש רק על-גבי הטופס המצ"ב כנספח ה' בשקלים חדשים .ההצעה הכספית
תתייחס גם לשירותים בתקופת האופציה.
 13.2התעריף המקסימאלי לחודש יעמוד על ") ₪22,000התעריף המקסימאלי"(.
 13.3למען הסר ספק מובהר כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים וגלובליים עבור ביצוע כל
השירותים ,ועל כן כוללים ,בין היתר ומבלי למעט ומבלי לגרוע מסעיף  4לעיל ,את כל האמור
בסעיף  14להלן.
 13.4למען הסר ספק ,יובהר כי כל תכליתם של היקפי העבודה האמורים בנספח ה' לעיל הוא ליצור
בסיס שוויוני להערכת ההצעות .אין בהערכת היקפי העבודה כאמור כדי לחייב את החברה
משום שהדבר כפוף למשתנים רבים ,חלקם אינם ידועים לחברה במועד זה.
 13.5החברה תשלם לזוכה תמורה בעבור שירותיו חשבון חודשי לפי התעריף החודשי שהציע בהצעת
המחיר כפי שאושר ע"י החברה.
 13.6מובהר ,כי התעריף החודשי שינקב בהצעת המציע הזוכה יהווה המחיר הגלובאלי המוסכם בין
הצדדים )בכפוף להנחה אם ניתנה( גם לשעת עבודה נוספת )ככל שתחול בין המציע לבין
המועמד המוצע( במקרה של שעות עבודה נוספות )ובלבד שלא יפחת משכר מינימום לפי חוק(
ועל המציע לקחת זאת בחשבון בעת תמחור הצעתו.
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 13.7מובהר כי היקפי השירותים הנקובים בהליך זה על נספחיו הנ"ל אינם מטילים על החברה
מחויבות כספית כלשהי כלפי הזוכה והחברה שומרת על זכותה להקטין ו/או להגדיל את היקף
העבודה מבלי לשנות את התעריף המוצע על-ידי הזוכה ושאושר על-ידי החברה.
ברור ובדיקות מוקדמות וסופיות התמורה
 14.1המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת
בקשר להגשת הצעתו לרבות כל נתון הנדסי ,כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר ,לרבות מידע ו/או
מצג הנמסר ,אם נמסר בכל דרך שהיא ,מטעם החברה .בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על
כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 14.2המציעים יגישו את הצעת המחיר על גבי טופס הגשת הצעות מחיר )נספח ה'( ובהתאם
להנחיות הליך זה .מובהר בזאת ,כי התשלומים בגין השירותים שבהליך זה כפי שיאושרו על-
ידי החברה בעת הגשת הצעת מחיר ,יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כל השירותים
הניתנים על-פי ההסכם .לא יתווסף לסכומים הנקובים בהצעה סכום נוסף כלשהו אלא מע"מ
בלבד .למעט התמורה שלעיל אין זוכה או מציע כאמור לעיל זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה
נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו ,עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות
ומבלי למעט:
 14.3בעבור שכר צוות עובדיו ,שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע ,הוצאות ,טלפון,
עבודה משרדית ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,ערבויות ,אש"ל ,נסיעות,
לינה ,הוצאות משפטיות ,הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה ,וכל הוצאה אחרת וכלל השירותים
האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים ,החזר הוצאות ,מיסים ,עלויות שונות בהם
נשא המציע וכיוצא בכך.
 14.4במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור
לעיל ו/או במסמכי ההליך עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש ,לפני
המועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות ,כמפורט בהזמנה זו,
על מנת לקבל את הנחיות החברה שינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויחייבו את
המציעים כחלק בלתי נפרד ממסכי ההליך.
 14.5בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מסמכי ההליך לא יגרעו
מהתחייבות המציע לבצע את כל העבודות הנדרשות והשלמתן לשביעות רצונה המלא של
החברה על מנת שיענו על המטרה כמתואר במפרט לה נועדה ההתקשרות.
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 14.6המציע מצהיר בהגשת הצעתו כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה
בגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו.
הוראות ותנאים מחייבים
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לצורך השתתפותו בהליך והגשת הצעה ,יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה ,הכללים
והתנאים המחייבים ,הנוגעים לנושא הליך זה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל חוקי
העבודה והבטיחות הרלבנטיים ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או
המיוחדים ,שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי אחר
שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים הרלבנטי למתן העבודות והשירותים ,את האפשרות כי הסכמים
אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד ,לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה .בהגשת הצעתו
מתחייב מציע לשלם לעובדיו המועסקים בשירותים לפי הליך זה שכר ברוטו שאינו כולל הטבות
סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.
הוצאות השתתפות בהליך
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עצם ההשתתפות בהליך כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות בהליך ולאחריו ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה להליך זה וכל ההליכים לפיו ,הגשת
ההצעה ועדכונה ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות ,יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של
המציע ,ללא קשר לתוצאות ההליך כאמור ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או
לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול ההליך ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא ,לרבות
מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי ההליך ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או
הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לא יהיו המציעים זכאים
להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול ,בתיקון או בפסילה או
באי בחירתם או ביטולה כאמור.
אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן
 17.1אמות המידה לקביעת ההצעה הטובה ביותר ,ביחס לשירותים הן כדלקמן:
 17.1.1איכות ההצעה )עד  70נקודות(;
 17.1.2מחיר הצעה )עד  30נקודות(* .תעריף מקסימאלי לחודש – .₪ 22,000
 17.2ניקוד איכות ההצעה )סעיף  17.1.1לעיל(
 17.2.1איכות ההערכות לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך ,לרבות בהסכם ,תיקבע על-ידי
החברה בהתאם לחומר שצרפו המועמדים בהצעתם וכן בהתאם לראיון אישי שתוכל לקיים
החברה ,בהתאם לשיקול שעתה הבלעדי ,לפי לקריטריונים שלהלן:
 17.2.2שלב א' )ניקוד על סמך מסמכי ההצעה(
ניסיון המועמד המוצע בניהול צי רכב

עד  20נק'

ניסיון המועמד המוצע בניהול צי רכב בגופים ממשלתיים/ציבוריים

עד  5נק'

ניסיון המועמד המוצע בניהול צי רכבים הכולל רכבי שטח

עד  10נק'

השכלה רלוונטית )תארים ,קורסים ,הסמכות ,השתלמויות( לרבות במסגרת,
תיכונית ,על-תיכונית אקדמאית או צבאית וניסיון בשימוש במערכות
) ERPלדוג' (SAP, PRIORITY

עד  5נק'

 17.2.3שלב ב'
התרשמות )לרבות יחסי אנוש ,כישורים אישיים ואישיותיים ,התאמה לעבודה בחברה,
עד  30נק'
יכולת ארגון ,סדר וניהול וממליצים(
 17.2.4ראיון אישי– החברה תזמן לראיון את  5המועמדים אשר קיבלו את ניקוד האיכות הגבוה
ביותר בשלב א' ,על מנת לוודא את יכולת המועמד שהוצע למלא אחר דרישות התפקיד
כאמור במפרט השירותים בנספח א' להסכם להלן .החברה תהא רשאית לערוך למועמד
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מבחן מחשב לבחינת הצהרתו לעניין מיומנותו בעבודה עם מחשב ועריכת מסמכים .במידה
והחברה תמצא כי ניסיון ואיכות המועמד המוצע אינו תואם את החומר שהוגש ע"י המציע
במסגרת ההליך או שאינו ממלא אחר מלוא דרישות המפרט וצרכי החברה או אינו באיכות
המלאה ,רשאית החברה לתת לכך משקל במתן ניקוד האיכות כפי שתקבע ולפי שיקול דעתה
הבלעדי ו/או לקבוע כי המועמד המוצע אינו עונה כלל לדרישות ההליך ולפסול את הצעת
המציע מלהמשיך ולהשתתף בשלב הבא של ההליך לפי סעיף  17.5.3להלן )פתיחת מעטפות
מחיר(.
 17.3הניקוד להצעת המחיר )סעיף  17.1.2לעיל( יינתן בהתאם לשקלול שלהלן:
הצעת המחיר הזולה ביותר בסה"כ המחיר הנקוב בנספח ה' תזכה את המציע ב 30 -נקודות .יתר
ההצעות יקבלו ניקוד בהתאם לשיעור הסטייה מהצעת המחיר הזולה ביותר.
 17.4על אף האמור בסעיפים  17.1ו 17.1.1 -לעיל ,החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,עד לשלב
בחינת ההצעות שיתקבלו ,לקבוע אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות או
מחליפות אותן .יודגש ,כי החברה שומרת על זכותה להסתפק באמות המידה המפורטות לעיל
בלבד ,ולא להוסיף עליהן ,לשנותן או להחליפן ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן על פי
הדין.
 17.5החברה תבחן את ההצעות בהתאם להליך הכולל את השלבים הבאים:
 17.5.1מעבר תנאי סף וצירוף מסמכים  -החברה תבחן את תכולת מעטפה א' על מנת לקבוע אם
המציע עומד בתנאי הסף וכן אם צרף את המסמכים הדרושים כמפורט בסעיף  9לעיל.
 17.5.2בחינת איכות ההצעה  -מציע שעמד בתנאי הסף ,תיבחן איכות הצעתו בהתאם למסמכים
שבמעטפה א' ולראיון אישי ,במידה ותבחר החברה לערוך ראיון כאמור ,מבלי לגרוע
מזכויות החברה לפי ההליך ועל פי כל דין.
 17.5.3בחינת מחיר  -מציע שהמועמד מטעמו עמד בתנאי הסף תפתח החברה את מעטפה ב' של
הצעתו ,מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי ההליך ועל פי כל דין.
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 17.5.4למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של ההליך ,החל בבחינת הצעת המציע ,שקילת
הקריטריונים להערכת איכות ההצעה ,קבלת החלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של
המציע לפי תנאי ההליך והדין ,בחירת המציע זוכה ולאחר בחירתו ,רשאית החברה לפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא בחשבון כל מידע המתייחס למציע ו/או לתכולת
הצעתו ,בין שמקורה במציע או בין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת ,העלולה
להשפיע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ,על השתתפות המציע בהליך
ויכולתו לבצע את השירותים בכל דרך ,לרבות בקשר עם כל אחד מאלה) :א( הליך משפטי
תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; )ב( שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע
או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; )ג( נסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה
בעבודות ו/או התקשרויות קודמות עם המציע; )ד( כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי
להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה .לשם כך ימסור מציע ,כל מידע הנדרש לחברה,
לדרישתה בכל עת .לא מסר המציע מידע כאמור רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי
לפסול הצעה או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר כאמור בסעיף
 18להלן.
החלטה על זוכה בהליך
החברה תבחר בזוכה בהתאם לאמור להלן:
 18.1ביחס לשירותים החברה תיקבע מהי ההצעה הטובה ביותר ,שתהא ההצעה שבמסגרתה הוצע
המועמד המוצע שקיבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר – איכות ומחיר – בהתאם לקבוע
בסעיף  17.1לעיל )להלן" :ההצעה הטובה ביותר"(.
 18.2בכפוף לאמור בסעיף  17.5לעיל המציע שהגיש את ההצעה הטובה ביותר לשירותים ,תקבע
החברה כי הוא הזוכה בהליך ,ובלבד שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ליתן את כלל
השירותים ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי ההליך וכי הצעתו תקנה לחברה את
מירב היתרונות .לצורך זה ,רשאית החברה לדרוש ממציע ליתן כל חומר ,לספק כל מסמך,
לאפשר עריכת ביקור בכל אתר וכיו"ב הרלבנטי לפי שיקול דעת החברה למתן השירותים נשוא
הליך זה.

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה
השלכות פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

10
 18.3על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי
הליך זה ,מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד
ו/או יותר מאלה:
 18.3.1שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר )וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו( או שלא
לבחור בזוכה כלל ,גם אם בעל ההצעה הטובה ביותר ו/או מציעים אחרים עמדו בכל
התנאים האמורים בהליך.
 18.3.2להתנות את ההתקשרות עם הזוכים בהפחתה נוספת של מחיר הצעת המחיר ולנהל עמם
משא ומתן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולפי הדין.
 18.3.3לקבוע כי שאר או חלק מההתקשרות לפי הליך זה תבוצע על ידי מציע אחר שהצעתו היא
ההצעה השניה הטובה ביותר לפי סעיף  18.1לעיל לאחר ההצעה הטובה ביותר ,וכך הלאה.
 18.3.4לנהל משא ומתן עם מציע אחד ו/או יותר שהצעתו/יהם יראו לה מתאימות בכפוף לדין.
 18.3.5להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן או לשנות את ההליך ו/או
לבטלו.
 18.3.6לבצע כל דבר לפי הליך זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 18.3.7החליטה החברה לפסול או לא לבחור בהצעה הטובה ביותר מטעמים מיוחדים שירשמו או
בשל טעם מן הטעמים המופיעים במסמך זה ,יחולו ההוראות האמורות בסעיף זה לעיל על
המציע שהצעתו היא הטובה ביותר מבין ההצעות שנותרו ,מבלי לגרוע מזכות החברה לבצע
כל דבר לפי הליך זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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פסילת הצעה  /מציע
 19.1החברה רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין ,אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי הצעה ו/או
מציע אינם מקיימים את תנאי הסף ,או נמצא ע"י החברה כי ההצעה חסרה ,מוטעית ,או
מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא ההליך ,או הצעה
הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות ,או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו
זכויות עובדים.
 19.2החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי המציע פעל שלא בתום לב
בהקשר להליך ,לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.
אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף  19.3להלן ו/או על פי כל דין.
 19.3על אף האמור בסעיף  19.1לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את
הפגם או הפסול שבו ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על עקרון השוויון
בין המציעים.
 19.4החברה תהא רשאית לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך ו/או מידע מכל סוג הנדרש
להוכחת או לעמידה בתנאי כלשהו ,לרבות תנאי סף או מוקדם ,או הנדרש לצורך עמידה בחינת
ההצעה ,או שנפל פגם בהצעתו ,לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או כח האדם
ו/או הציוד ,מטעמו להשלימו להמציאו ,או לתקנו ,בהתאמה ,בפרק זמן קצוב שתקבע החברה,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לדין והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין
המציעים.
 19.5להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם
בהצעה ,וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בו כדי לחייב אימוץ
מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
 19.6החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה
מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי ההליך.
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ביטוח
בטרם תחילת העבודות ע"י המציע ,המציע הזוכה יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור
בהסכם ונספח אישור הביטוח המצורף להם .לדרישת החברה ,בכל עת ,יידרש המציע הזוכה
למסור את אישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא חתום ע"י מבטחיו .מובהר ,כי החברה רשאית
לשקול לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל שלב בהליך ,לרבות לאחר הודעת הזכייה ,הערות בדבר
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סוג ונוסח הביטוחים ובלבד שלא יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח ומבלי לפגוע
בעקרון השוויון אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים בהליך ,אך אין בכך כדי
להשתמע כויתור על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.
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מסירת הודעות והודעה על זכייה
 21.1מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו ,מתחייב להמציא כל מסמך
הנדרש לפי מסמכי ההליך ו/או הדין ,במועד שתודיע לו החברה ,ולא יאוחר מ 7 -ימים מיום
הודעת החברה ,ובכלל זה ,אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי הדין רישיונות הנדרשים
בדין הצריכים לעניין נושא ההתקשרות.
 21.2החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד
מנציגי המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימליה ,בדואר רשום או אלקטרוני ,או בכל דרך
אחרת עליה תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה;
משלוח הודעה באמצעות פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או
לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסר בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום
לאחר משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת המציע
ותחשב כאילו התקבלה כעבור ) 3שלושה( ימי עסקים מיום המשלוח .מסרה החברה הודעה
באחת מן הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.
 21.3הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת ההצעה,
באמצעות דואר רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה.

פרק ג' :הוראות שונות
 .22כללי
 22.1כל הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת ההליך ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק
בלתי נפרד מהצעתו ומההליך ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 22.2כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי ההליך ו/או עד
למועד הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק
האמור במסמכי ההליך ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן
רשמי ובכתב יחייב את החברה.
 22.3למען הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע
התקשרות כלשהי בקשר לנשוא ההליך ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה
למציע כלשהו בהליך זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג ע"י החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או
הצעתו עומדים בתנאי ההליך ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת
ההצעה.
 22.4כל האמור בבקשה להצעות זו נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמציע שהגיש
הצעתו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר להליך
זה .מבלי לגרוע מהאמור בהליך זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא
ההליך ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.
 22.5אי בחירה  /ביטול זכיה
 22.6החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת מציע ו/או
לבטל זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה בשל כל אחד מאלה) :א( שלא מילא אחר תנאי מתנאי
ההליך על מסמכיו לרבות לאחר חתימת ההסכם או מסירת ההזמנה לרכש  /לשירותים /
לעבודה ,או )ב( שלדעת החברה קיים ספק סביר ביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף העבודות
הנדרש עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו ,או )ג( שהתברר לחברה בכל מועד מידע בקשר למציע או
להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה לבחור בהם ,אילו מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטתה
כאמור ,או )ד( התבררו לחברה ,בכל עת ,עובדות המעלות את הסיכון העסקי בכרוך בביצוע
ההתקשרות עם המציע ,מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר .במקרה כזה רשאית החברה ,מבלי
לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי ההליך ו/או הדין ,למסור את ההתקשרות  /הזמנה למציע אחר
שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו.
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 22.7מובא בזאת לידיעת המציעים כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע העבודות כלל
ו/או לרכשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו בהליך הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או לקיים
כל הליך תחרותי אחר ו/או נוסף ו/או להתקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים ו/או בין
חברות ו/או גופים אחרים ו/או נוספים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר בזאת כי בקשה
להצעת הצעות מחיר או כל הליך אחר בו תנקוט החברה בסעיף יכול שיכלול תנאים ודרישות
השונים מדרישות הזמנה זו ו/או אחרים שלא פורטו בהזמנה זו ,לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
 22.8עיון בהצעת מציע
החברה לפי שיקול דעתה ו/או אם תחויב לעשות כן ,תהיה רשאית לחשוף בכפוף לדין ,את הצעת
המציע וכל מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת ההליך ,למעט באותם מסמכים או קטעי מסמכים
אשר העיון בהם עלול ,לדעת החברה ,לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 22.9עמידת מציע בנהלי ביטחון ובטיחות
במקרה של ביצוע עבודות במתקנים רגישים ביטחונית ,בין של החברה ובין של צד ג' אחר ,או גישה
למערכות החברה ,יחויבו עובדי המציע הזוכה הרלבנטיים לעמוד בדרישות הביטחון שיקבעו לפי
שיקול דעתם הבלעדי של החברה והמתקן מעת לעת ,לרבות של צד ג' ,אלא אם נקבע במפורש אחרת
ע"י מנהל ביטחון נתג"ז.
הזוכה ועובדיו יפעלו בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה ,כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם להנחיות
הממונה לעבור הדרכות שונות ,אם וככל כמפורט בהסכם ,לרבות בקשר עם עבודה בסביבת גז טבעי.
 22.10זכויות קניין במסמכי ההליך ושימוש במידע שבהצעות
 22.10.1כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות בהליך ו/או מסמכים שיסופקו ,אם
יסופקו ,למציעים כהשלמה ,הם רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו
להחזירם לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם
לאו .מציע אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה
אחרת ,לבד מהגשת הצעה.
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 22.10.2החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל )להוציא הדוחות הכספיים ופרטי עלויות שירותי
המציע( ,ללא תמורה ,לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או
מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים
בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין .במידה ומידע שנמסר
במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע ,יצוין הדבר
במפורש בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין.
סמכות שיפוט והדין החל

.24

בכל מחלוקת בקשר להליך זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט
הבלעדית .דיני מדינת ישראל יחולו על הליך זה.
פרשנות ותחולה
 24.1ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהליך ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של
ההליך או של תנאי אחר מתנאיו.
 24.2בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו ,יחול סדר העדיפות בהסכם
ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או מטיבות
יותר עם החברה.
 24.3מלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר בהליך או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם
בחוק הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בכבוד רב,
אהרונה ביטון ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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אישור המציע ]סעיף  9.1לעיל[
המציע
בשם
זו
הצעה
את
להגיש
ומוסמכים
מטה
החתומים
אנו,
_______________________________ ]השלם שם מלא של המציע[ ,מצהירים בחתימתנו להלן
כי:
)א( קראנו את כל מסמכי ההליך בעניין הזמנה להציע הצעות למתן שרותי מיקור חוץ של קצין
בטיחות בתעבורה על נספחיו ותנאיו ,הבנו אותם על בוריים ואנו מסכימים להם:
)ב( בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויות המציע על פי מסמכי ההליך או
הנובעות מהם ,במלואן ,ואת יתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויות המציע על פי
מסמכי ההליך ובמועדים הנקובים בו ובהסכם וכי למציע יש את כל הנדרש לביצוע התחייבויותיו
והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בקשר עם כל אלה.
שם מלא

תפקיד

חתימה
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נספח א'  -ההסכם ונספחיו
)סעיף  9.2להליך(
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נספח ב'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים
)מעטפה א'(

)סעיף  9.3להליך(

אני הח"מ , ___________________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ________________
מכתובת _________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ ]שם התאגיד[ )להלן" :המציע"(
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
) 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים"( וזאת במסגרת הגשת הצעה במכרז שירותי מיקור חוץ של
קצין בטיחות בתעבורה שנערכת על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן" :החברה"(.
 .2עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים
ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ) 1987להלן" :חוק שכר מינימום"( ו/או לפי חוק
עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א – ) 1991להלן" :חוק עובדים
זרים"(.
 .3לחילופין ,אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק
עובדים זרים  -במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה" ,בעל זיקה" כל אחד מאלה:
) (1חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
) (2אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
)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;
) (3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ,חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהותית
בידי
מי ששולט במציע.
"שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
"מועד ההתקשרות" –
)א( לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים – המועד האחרון להגשת
הצעות במכרז או בהליך כאמור;
)ב( לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן )א( לעיל – המועד שבו הוגשה לחברה הצעת המציע
ולפיה נערכת התקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות בעסקה.
 .5הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
תאריך

____________________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
מס'__________________________ ) /המוכר/ת לי באופן אישי( ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה
להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ג'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע
)סעיף  9.6להליך(
)מעטפה א'(
__________________ ,
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח
________________ מאשר/ת ,כדלקמן:

מס'

רישיון

__________

שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________
ומר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ___________________________
בשם _________________________________________________ ]השלם שם המציע[
)להלן" :המציע"( על ההליך ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המציע ,וצורף
להצעתו במסגרת ההליך נחתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות הלרבנטיים ובהתאם
למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע .כן אני מאשר/ת שאין כל צורך בהליך
משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

_____________
תאריך
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נספח ד' – הצהרה על עמידה ותנאי סף ושאלון לניסיון המועמד המוצע
)מעטפה א'(
למועמד המוצע ניסיון של  3שנים מלאות ) 36חודשים( לפחות בניהול צי רכבים המונה  50רכבים לפחות ובתנאי שהניסיון כאמור התקיים לאחר ;1.1.2009
פירוט ניסיון של  3שנים מלאות ) 36חודשים( לפחות בניהול צי רכבים המונה  50רכבים לפחות ,מיום 1.1.2009
תיאור התפקיד והעבודה
)לרבות עבודה אדמיניסטרטיבית(

שם הלקוח

תחילת העבודה )חודש/שנה(

סיום העבודה )חודש/שנה(

פרטי איש קשר לקוח )ממליץ(

הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא
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נספח ד– '1שאלון לניסיון המועמד המוצע
)מעטפה א'(
פירוט ניסיון בניהול צי רכבים בגוף ממשלתי/ציבורי )חברות ממשלתיות ,חברות -בת ממשלתיות ,משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,תאגידים שהוקמו בחוק ,קופות חולים ומוסדות
להשכלה גבוהה(
תיאור העבודה
)לרבות גודל צי הרכבים המנוהל
ועבודה אדמיניסטרטיבית(

שם הלקוח

תחילת העבודה )חודש/שנה(

סיום העבודה )חודש/שנה(

פרטי איש קשר לקוח )ממליץ(

הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא
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נספח ד– '2שאלון לניסיון המועמד המוצע
)מעטפה א'(
פירוט ניסיון בניהול צי רכבים בחברות בהן לפחות  10%מצי הרכבים מורכב מרכבי שטח
תיאור העבודה
)לרבות גודל צי הרכבים המנוהל
עבודה אדמיניסטרטיבית(

שם הלקוח

תחילת העבודה )חודש/שנה(

סיום העבודה )חודש/שנה(

פרטי איש קשר לקוח )ממליץ(

הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא
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נספח ד – '3הצהרות המציע
)מעטפה א'(
הריני להצהיר כדלקמן:
 24.4המועמד המוצע הינו קצין בטיחות מוסמך אשר הוסמך קודם ליום  – 1.1.2015יש לצרף העתק תעודות מתאימות.
 24.5המועמד המוצע מיומן בעבודה עם מחשב ובעריכת מסמכים באמצעות תכנת ;WORD
 24.6המועמד המוצע בעל רישיון רכב תקף – יש לצרף העתק רישיון רכב.

הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא
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נספח ה' – טופס הגשת הצעת מחיר
)סעיף  9.15להליך(
)בגמר ההליך יצורף ע"י החברה כנספח ו' להסכם(

)מעטפה ב'(

 .1הריני מגיש את הצעתי להזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי מיקור חוץ של קצין בטיחות בתעבורה
)להלן" :ההליך"(.
 .2הצעת המחיר הינה כאמור להלן:
פרטי המועמד
המוצע

מחיר לחודש
)ללא מע"מ(
]עד [₪ 22,000

סה"כ מחיר מוצע בש"ח עבור
המועמד המוצע ל 12-חודשים
)ללא מע"מ(

סה"כ מחיר מוצע בש"ח עבור
המועמד המוצע ל 84-חודשים
1
)ללא מע"מ(

)במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע לחודש לבין סה"כ מחיר המוצע לעיל תשווה החברה את ההצעה לפי
הכפלה של מחיר לחודש באומדן החודשים(.
הריני מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההליך ונספחיו ,הבנתי אותם ,אין לי כל סייג לגביהם ,הצעתי שלמה
והתמורה שבהצעתי כוללת את כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו ,לרבות ההסכם שצורף לו
ולמעט מע"מ.
הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

 1כמות החודשים הם לצורך השוואה בין ההצעות בלבד .התשלום יבוצע לפי חודשי עבודה בפועל כפי שתאשר אותם החברה
)מחיר לחודש כולל את כל הנדרש לביצוע השירותים(.
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נספח ו'  -אישור בדבר עסק בשליטת אישה ]אם רלוונטי[
)מעטפה א'(
.1

אני ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה
כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:
 (1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
 (2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

.2

המחזיקה בשליטה בעסק ______________________ הינה גב' ____________________,
ת.ז.______________________ .

______
תאריך

___________
שם עו"ד/רו"ח

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

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

שם מלא

חתימה
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נספח ז'  -הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-

)מעטפה א'(

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:
הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ )להלן" :הספק"( המבקש להתקשר עם נתיבי
בנושא
שירותים
אספקת
לצורך
"החברה"(
)להלן:
בע"מ
לישראל
הטבעי
הגז
________________________________ .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק.
בתצהירי זה ,אני מאשר /ת כי הוסברה לי משמעותו של סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח) 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות"( וכי אני מבין/ה אותו.
הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
בתוך  30ימים ממועד התקשרותי עם החברה.
יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות אינן חלות על הספק.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן.
במידה והספק מעסיק  100עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן-:
הספק מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במידה והספק מעסיק  100עובדים לפחות והספק התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הספק מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות ,במידה וניתנו לו.
זהו שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_______________
_______________
שם החותם
תאריך
אישור עורך דין

_______________
חתימה וחותמת

אני הח"מ ______________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח'
_________________ בישוב /בעיר_________________ מר  /גב' ____________ שזיהה /תה עצמו/ה
על ידי ת.ז / _______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  /תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
_____________________
______________________
_______________
חתימה וחותמת
מספר רישיון
תאריך
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