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רקע כללי
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה בעלת
רישיון ,בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב –  ,2002להקמה והפעלה של מערכת הולכת הגז
הטבעי בישראל .מערכת זו כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה (עד  )BAR 80בתוואי קיים
ועתידי של כ–  700ק"מ ויותר ,תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז ותחנות להפחתת לחץ הגז ולמנייה
( )PRMSהפרושות ברחבי הארץ (להלן" :המתקנים").
מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת ,ישנם מקטעים נוספים הנמצאים בהליכי תכנון שונים ובשנים
הקרובות החברה עומדת להמשיך ולהרחיב את פריסתה.
הקמת המערכת הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי ,הן מבחינה כלכלית ,הן
מבחינת איכות הסביבה והן לשם מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק.
ביום  30.5.2018פרסמה החברה תשקיף לציבור ,שמטרתו רישום של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה
למסחר ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב .בהתאם ,החל מיום  ,7.6.2018אגרות החוב
(סדרה ד') של החברה רשומות למסחר בבורסה ולכלל הציבור האפשרות לסחור בהן.
מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת .www.ingl.co.il
הבהרה :הרקע המובא לעיל ובאתר החברה באינטרנט הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות
מצג או התחייבות מצד החברה.
.1

המכרז  -כללי
 .1.1החברה מעוניינת לקבל הצעות לבחירת קבלנים שיכללו במאגר קבלנים ייעודי (להלן" :המאגר"),
מהם תוכל החברה להזמין מעת לעת ולפי הצורך עבודות צבע וניקוי חול בהתאם לנספח א'
להסכם (להלן" :העבודות" או "השירותים") ,בין בדרך של בקשות למתן הצעות ובין בכל דרך
אחרת שתראה לחברה מתאימה בנסיבות הענין ,בכפוף להוראות כל דין.
 .1.2יובהר ,כי הזוכה יהיה אחראי לכל היבטי הניהול ,הלוגיסטיקה אספקת החומרים והחלקים
הנדרשים לביצוע העבודות ולאספקת כח האדם הנדרש לצורך ביצוע העבודות ,כמפורט בנספח י'
להסכם ,וזאת באופן מיטבי ולשביעות רצון החברה.
 .1.3החברה מתעתדת לבצע עבודות במתקנים אשר נמצאים בחלקם באזורים בהם קיימים תנאים
סביבתיים קיצוניים לדוג' :קרבה לים ,אזורים קורוזיבים (כגון :מישור רותם ,אזור סדום ,מפעלי
ים המלח וכו') .בנוסף ,חלק מהמתקנים חשופים לפגיעות מזג האוויר ונמצאים בשטחים פתוחים,
בשטחים חלקאים ,בחצרות לקוחות כגון :חברת החשמל ,בתי זיקוק וכו'.
 .1.4נכון למועד פרסום המכרז ,היקף העבודות שיידרש בפועל איננו ידוע וגם איננו ניתן להערכה
(משתנה ממתקן למתקן) והוא בעיקרו נגזרת של אירועים בלתי צפויים שלחברה אין שליטה עליהם
(כגון :מפגעי מזג אוויר ) .לקבלנים שיכללו במאגר לא תהיה כל זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל
מין וסוג שהוא בגין או בקשר עם היקף העבודות שיוזמן על ידי החברה בפועל (אם בכלל).
 .1.5העבודות תבוצענה על ידי הקבלן ובאחריותו המלאה (בין עם העבודות בוצעו באמצעות עובדיו ובין
אם בוצעו על ידי קבלני משנה מטעמו)  .בכל הנוגע לפעילויות אחרות שתידרשנה לצורך ביצוע
העבודות (כגון :עבודות חשמל ,הקמת פיגומים וכו') יהיה הקבלן רשאי להעסיק קבלני משנה,
ובלבד שהם קבלנים רשומים בעלי סיווג מתאים ,ועל העסקתם כאמור יחולו הוראות ההסכם.
 .1.6העבודות (כולן או חלקן) תבוצענה בסביבה של מערכת גז טבעי עילית ותת קרקעית פעילה בלחץ
גבוה .לפיכך ,בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב המציע ,כי הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים
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המיוחדים הנובעים מכך .כמו כן ,מצהיר המציע כי הוא מתחייב לכך שביצוע איזה מהפרויקטים
על ידו ,במידה ויזכה במכרז ,דורש נקיטה באמצעי זהירות קפדניים ,הכנה של פרוצדורות עבודה
מתאימות והבאתן לאישור החברה ,ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה,
כנדרש בהסכם על נספחיו וכנדרש על פי כל דין ,ללא שיהיה זכאי לתוספת תמורה בשל כך.
 .1.7לוח הזמנים למכרז:
מועדים לקבלת מסמכי המכרז

בימים א' – ה' ,החל מיום  31.1.2019בין השעות 9:00
– .16:00

ב

מועד סיור קבלנים  -השתתפות
חובה להגשת הצעה

ביום  13.2.2019בשעה  ,10:00מקום המפגש מרכז
התחזוקה בכנות ,רח' רחוב האדום  ,14אזור תעשייה כנות
ובהמשך בסיור במתקן החברה באשכול ,אשדוד .אם

ג

מועד אחרון לבקשת הבהרות

לא יאוחר מיום  20.2.2019בשעה .16:00

ד

מועד אחרון להגשת הצעות

לא יאוחר מיום  5.3.2019בשעה .16:00

א

וככל שישתנו פרטי סיור הקבלנים ,תימסר הודעה על
הפרטים המעודכנים לנציגי המציע (בהתאם לנספח
א ').

.2

המאגר
2.1

כמפורט לעיל ,החברה מבקשת להקים במסגרת מכרז זה מאגר קבלנים שבו יכללו קבלנים לביצוע
העבודות המתוארות בנספח א' להסכם .כל מציע שיעמוד בתנאי הסף המנויים בסעיף  3להלן
וביתר תנאי הליך זה יכלל במאגר.

2.2

החברה תוכל לפנות אל הקבלנים שיכללו במאגר במהלך חמש שנים למן המועד שבו תקבע החברה
את זהות הקבלנים שיכללו במאגר ,בבקשה לקבל הצעות ביחס לעבודות שהזמנתן איננה מחייבת
אותה בפרסומו של מכרז פומבי ו/או להזמין מהם או ממי מהם עבודות כאמור בכל דרך אחרת,
בכפוף להוראות כל דין.

2.3

תנאי הכרחי למסירת עבודה למציע שיכלל במאגר הוא שבמועד מסירת העבודה עדיין יתקיימו
אצלו כל תנאי הסף הדרושים להיכללות במאגר.

2.4

למען הסר ספק מובהר ,כי קבלנים שכלולים כבר במאגר קבלנים כלשהו של החברה לא יכללו
באופן אוטומטי במאגר נשוא מכרז זה ,ואם הם מבקשים להכלל במאגר נשוא מכרז זה ,עליהם
להגיש הצעתם כנדרש למכרז זה.

2.5

החברה תהיה רשאית להוסיף בעתיד קבלנים נוספים למאגר ,גם אם הם לא השתתפו במכרז זה,
במועדים לפי שיקול דעתה ,ובלבד שעמדו בתנאי הניסיון והכשירות הנדרשים במכרז (בשינויים
ככל שיהיו לפי שיקול דעת החברה במועד הרלוונטי לבחינת הצטרפותם).

2.6

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי הדין ,החברה אינה
מחויבת לבצע עבודות כלשהן באמצעות המאגר שיוקם במסגרת המכרז והיא תהא רשאית ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לבצען בכל דרך אחרת ובכפוף לכל דין.

2.7

הסכם הקבלן (על נספחיו) המצורף כנספח ז' למכרז זה (להלן" :ההסכם") קובע את התנאים
לביצוע העבודות שתבוצענה על ידי קבלני המאגר.
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2.8

במידה שתחליט החברה להזמין הצעות מקבלנים הנכללים במאגר ,תהיה החברה רשאית,
במסגרת ההזמנה ,לשנות מתנאי המכרז ו/או להוסיף תנאים ודרישות שלא פורטו בו ,לקולא או
לחומרה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,החמרת תנאי סף ,בדיקת איכות של המציעים
וההצעות וניקודם ,התאמת הדרישות לענין האיתנות הפיננסית ,קביעת מחירי תקרה ,ביצוע הליך
תחרותי נוסף ,התאמה ושינוי של תנאי הסכם הקבלן ו/או נספחיו הטכניים ,הכל בהתחשב בצרכי
החברה ,לרבות עומס עבודה אצל קבלנים ,פיזור עבודות וסיכונים ,טיב העבודות נשוא ההזמנה,
מהותן ומורכבותן ,רמת הסיכון בהן ,לוחות הזמנים ודרישות מיוחדות הנובעות מהן ,לשיקול
דעתה הבלעדי של החברה.

2.9

כמו כן ,במידה ותחליט להזמין הצעות מקבלנים הנכללים במאגר ,החברה תהיה רשאית שלא
לפנות לכל הקבלנים הנכללים במאגר ,לרבות בנסיבות שבהן תסבור החברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,כי קבלן לא יהיה מסוגל לבצע את העבודות לשביעות רצונה המלאה .מבלי לגרוע
מהאמור ,החברה תהיה רשאית להחליט כך ,בין היתר ,בהתבסס על ניסיונה והיכרותה עם עבודתו
של הק בלן ,עומס עבודה של הקבלן ,עבירות בטיחות ,אי שביעות רצון מאיכות העבודה או מצוות
ניהול הפרויקטים מטעמו ,הפרת הסכם עם החברה ,הליך משפטי תלוי ועומד ,אי סגירת חשבון
סופי וכיוצא באלה טעמים.

 2.10החברה תהיה רשאית לגרוע קבלן מהמאגר ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .בטרם
ייגרע קבלן ממאגר כאמור ,תימסר לו הודעה על כוונת החברה ותינתן לו הזדמנות להשמיע
טענותיו בעניין זה ,באופן ובמועד שתקבע החברה לפי שיקול דעתה ,הכל בכפוף להוראות המכרז
והדין.
.3

תנאי סף
רשאים להציע הצעות לכניסה למאגר אך ורק מציעים העומדים ,במועד הגשת הצעתם ,בכל תנאי הסף
המפורטים להלן:
3.1

המציע בעל ותק של לפחות  3שנים בתחום ניקוי חול ,צבע וטיפול בקורוזיה.

3.2

המציע בעל הסמכה מטעם ספק מערכת/ות הצבע ליישום מערכת/ות צבע המוצעות על ידו במכרז.

3.3

ברשות המציע ,במועד הגשת ההצעה ,ציוד לניקוי חול ,טיפול בקורוזיה וצביעה כמפורט בנספח
ט' להלן.

3.4

המציע ביצע ב 3-השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,לפחות  3פרוייקטים* בהיקף
כספי של לפחות  100,000ש"ח לכל פרוייקט (לא כולל מע"מ).

3.5

המציע הציע בהצעתו לפחות אדם אחד ,המועסק על ידו ו/או התחייב כלפיו למתן השירותים ככל
ויזכה במכרז ,אשר הינו בעל תעודת הסמכה מסוג ( NACE CIP LEVEL Iאו תעודת הסמכה שוות
ערך) ובעל ניסיון בפיקוח על לפחות  3פרוייקטים* שונים ב 3-השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות.

3.6

המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976לעניין תשלום
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

3.7

המציע הינו עוסק מורשה או חברה הרשומה כדין בפנקסי רשם החברות בישראל וברשותו כל
האישורים לרבות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים
ציבוריים") ,דהיינו:
3.7.1

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין;
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3.7.2
3.8

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

נציג המציע השתתף בסיור המציעים כאמור בסעיף  5להלן.
* לעניין סעיפים  3.4ו 3.5-לעיל ,יראו "פרוייקט" כביצוע עבודות שטח (לא בחצרי הספק) בתעשייה
תהליכית ו/או פטרוכימית ו/או דלק ו/או עבודות צנרת ו/או עבודות מבנה פלדה .כמו כן ,פרוייקט
יכלול ,לכל הפחות ,עבודות תיקוני קורוזיה ,ניקוי חול וצביעה.

.4

.5

.6

עיון וקבלת מסמכי המכרז
4.1

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה במגדל עתידים ,קומה  ,32קרית עתידים ,תל אביב,
אצל גב' מינה ארד ,במועדים שבסעיף 2א' לעיל ,או בכל מקום אחר שייקבע על ידי החברה .בעת
קבלת המסמכים יש למסור את פרטי המציע.

4.2

קודם לקבלת מסמכי המכרז במשרדי החברה ,ניתן לעיין במסמכי המכרז העיקריים דרך אתר
האינטרנט של החברה שכתובתו .www.ingl.co.il

סיור קבלנים ובקשות להבהרה
5.1

החברה תערוך סיור קבלנים באתר לדוגמא לביצוע העבודות במועד הקבוע בסעיף 1.7ב' לעיל .כל
המעוניין להשתתף בסיור זה נדרש לתאם את הגעתו עד ליום  10.2.2018בשעה  15:00בדואר
אלקטרוני daniel@ingl.co.il :ובכלל זה למסור עד למועד האמור פרטים אישיים של המשתתפים
בסיור על גבי נספח ט' המצ"ב .השתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי חובה להגשת הצעה.

5.2

החברה תודיע לפחות  24שעות מראש על המועד והמיקום המדויקים של סיור הקבלנים רק
למשתתפים שהודיעו על כוונתם להשתתף במכרז כאמור בסעיף  5.1לעיל .החברה שומרת לעצמה
את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את מועד סיור הקבלנים ו/או לערוך סיור נוסף.

5.3

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני:
 daniel@ingl.co.ilעד למועד הקבוע בסעיף 1.7ג' לעיל .על הפניה יש לציין "עבור מר עזרא דניאל –
מכרז לבחירת קבלן לביצוע עבודות ניקוי חול וצבע" וכן מספרי טלפון ,פקס ודואר אלקטרוני למתן
התשובות.

5.4

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
בכל מקרה בו תחליט החברה להשיב לשאלות או לבקשות ההבהרה או לבצע תיקון כלשהו
במסמכי המכרז ,בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה ,תפרסם החברה מסמך
הכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של החברה ,אשר ישלח לכל המציעים ,והם
יידרשו לאשר את קבלתו ולצרפו להצעתם ,כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק מהצעתם .בכל
מקרה ,תשובות ותיקונים אלה לתנאי המכרז ,יהיו תקפים כלפי המציעים ,בין שאישרו קבלתם
ובין אם לאו.

5.5

על המציעים החובה להתעדכן באתר האינטרנט של החברה לצורך קבלת כל הודעה ,הבהרות,
תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרז.

ההצעה
6.1

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי כל מידע ו/או נתון ו/או פרט משפטי ו/או תכנוני ו/או עסקי
רלוונטי למכלול ההתחייבויות הנדרשות מהקבלן על פי מכרז זה .אם ימצא המציע אי בהירויות,
סתירות ,אי הבנות או כל אי התאמה אחרת במסמכי המכרז ,עליו לפנות לחברה בכתב ולפרט את
אי ההתאמה כאמור ,עד למועד האחרון לבקשת הבהרות כמפורט בסעיף 1.7ג' לעיל .מציע אשר לא
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יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור ,יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות,
סתירה ,אי הבנה או אי התאמה כאמור.

.7

6.2

הגשת הצעה תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציע לכל ההוראות ,התנאים והתניות
המופיעים במסמכי המכרז ,לרבות הסכם הקבלן ונספחיו.

6.3

המציעים אינם זכאים לכלול בהצעתם כל הסתייגות שהיא ,בין אם ביחס להסכם הקבלן ונספחיו
ובין אם ביחס לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז .הוגשה הסתייגות ,השמטה ,תוספת ,מחיקה ,או
כל שינוי אחר באיזה ממסמכי המכרז (להלן" :ההסתייגויות") ,רשאית החברה לנהוג כדלקמן:
6.3.1

להתעלם מההסתייגויות ,כולן או חלקן ,כאילו לא נכתבו כלל;

6.3.2

לראות בהסתייגויות ,כולן או חלקן ,ככאלה המהוות פגם טכני בלבד ,שאינו פוגע בעקרון
השוויון;

6.3.3

לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות ,כולן או חלקן;

6.3.4

לנהל משא ומתן עם המציעים ולתקן את מסמכי המכרז ובלבד שהתיקון יחול על כל
המציעים ו/או לאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה;

6.3.5

לפסול את מסמכי ההצעה.

6.4

החברה תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,אם לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאחת או יותר
מהאפשרויות הנזכרות לעיל ,ומבלי שתחויב למידרג כל שהוא בין דרכי הפעולה האמורות .לחברה
יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה או בהצעות
שונות .אם תבחר החברה לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הנזכרות לעיל לגבי אחת ההצעות,
והמציע יימנע מיישום החלטת החברה ,תוכל החברה ,מבלי לגרוע מזכויותיה האחרות ,לפסול את
ההצעה או להתעלם ממנה ,אף אם אותה הצעה נבחרה כהצעה הזוכה.

6.5

ההוראות הכלולות בסעיף זה לעיל אינן באות לגרוע מכל זכות אחרת שיש לחברה בהתאם
למסמכי המכרז או על פי כל דין ,לרבות הזכות לנהל משא ומתן ,לקבל הסתייגויות ,לשנות את
מסמכי המכרז ,להתיר הגשת הצעות מחודשות או לבטל את ההליך.

6.6

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ובהגשת ההצעה תחולנה על המציע בלבד,
ובשום מקרה ,כולל במקרה של תיקון או ביטול המכרז מכל סיבה שהיא ,לרבות מיוזמת החברה,
וכן במקרה של דחיית ההצעה מכל סיבה שהיא ,לא יהיה זכאי המציע לכל השבה ו/או החזר ו/או
פיצוי כספי או אחר בגין הוצאותיו כאמור.

6.7

המציע מצהיר בחתימתו על הצעתו ,כי הוא קרא ,הבין ומתחייב לפעול בהתאם להוראות הקוד
האתי של החברה כמפורט באתר החברה (תחת לשונית "מכרזים ופרסומים").

איסור על תיאום הצעות ,הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים
7.1

מציע לא יגיש הצעה למכרז אם הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו
לחברה במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור .מציע אשר 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.

7.2

החברה תהיה רשאית לבטל את רישומו של מציע במאגר הקבלנים ו/או להפסיק כל התקשרות
עימו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ,לרבות לאחר התקשרות בהסכם לביצוע עבודה
מסויימת ,במידה ותהא סבורה כי קיים חשש לניגוד עניינים ,בין שהיה קיים במהלך המכרז ובין
שנוצר לאחריו ,והמציע מוותר המציע על כל טענה כלפי החברה בקשר עם האמור.
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7.3

מציע וכל 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 אחד מאלה:
7.3.1

הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור למכרז
זה;

7.3.2

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

יודגש ,כי החברה תראה בחומרה כל תיאום הצעות ותנקוט בכל האמצעים המשפטיים ,ובכלל זה
הגשת תלונות לרשויות המוסמכות ,כנגד גורמים שינהגו כאמור.
.8

הגשת ההצעה
הצעת המציע תוגש במעטפה סגורה אחת אשר תכלול את כל המסמכים המפורטים להלן:
8.1

כל מסמכי מכרז זה כשהם חתומים בראשי תיבות ובחותמת המציע בכל עמוד ועמוד;

8.2

העתק של תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה של המציע (לפי העניין) בצירוף חותמת "נאמן
למקור" על ידי עו"ד;

8.3

פרטי התקשרות מלאים של המציע ,לרבות כתובת עדכנית ,כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון
ופקסימיליה של אנשי הקשר במציע בנוסח המצורף כנספח א';

8.4

תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיונו של המציע ושל עובד המציע בנוסח המצ"ב כנספח
ח' כשהוא חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד .יש לצרף מכתבי המלצה עדכניים מהשנה
האחרונה וכן תעודות הסמכה ותעודות על השכלה של העובד המוצע.

8.5

תצהיר כי ברשות המציע  ,במועד הגשת ההצעה ,ציוד לניקוי ,התזת חול וצביעה בנוסח המצ"ב
כנספח ט' כשהוא חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד.

8.6

אישורי הסמכה מטעם ספק מערכת/ות הצבע ליישום מערכת/ות צבע המוצעות על ידו במכרז.

8.7

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976בנוסח המצורף כנספח ב' חתום כדין
ומאושר על ידי עו"ד;

8.8

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין ,בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים;

8.9

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

 8.10אישור עו"ד לגבי מורשי החתימה של המציע וסמכותם לחייב אותו בחתימתם על פי הנוסח
המצורף כנספח ג';
 8.11אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ,על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם
לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-על פי הנוסח המצ"ב כנספח ד';
 8.12תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח ה' חתום כדין ומאושר על ידי עו"ד;
 8.13הודעה על כוונת המציע להיכלל במאגר ,להשתתף במפגש הקבלנים וכן פרטי התקשרות עם נציג
המציע ,לרבות מספרי טלפון ,פקס וטלפון נייד ,וכן מען פיזי וכתובת דוא"ל (נספח א');
 8.14אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים למכרז ולהסכם (נספח ו');
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 8.15עותקים של כל מכתב הבהרה ותיקון שישלח על ידי החברה בקשר עם המכרז ,כשהם חתומים על
ידי המציע.
.9

מקום הגשת ההצעה
9.1

מסמכי ההצעה כמפורט בסעיף  8לעיל ,יוגשו בעותק מקור ובשני עותקים נוספים .על המעטפה
יצויין שם המציע ומספר המעטפה.

9.2

את המעטפה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי החברה (מחלקת כספים) בקומה  32של מגדל
עתידים (בניין מס'  ,)8קרית עתידים ,תל אביב ,עד למועד הקבוע בסעיף  1.7לעיל .רק הצעות
שתגענה בפועל עד ליום ולשעה הנקובים לעיל יילקחו בחשבון והמציע מוותר מראש על כל דרישה
כלפי החברה באם הצעתו לא תגיע לחברה במועד מכל סיבה שהיא ,לרבות מסיבות שאינן תלויות
במציע .אין לשלוח את ההצעות בדואר או בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי ,למעט מסירה פיזית
של המעטפות כאמור לעיל.

9.3

החברה תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות ,בכל עת ,לפני המועד האחרון
שנקבע להגשתן ,מכל סיבה שהיא ,והודעה על כך תימסר למציעים שירשמו אצל החברה ותפורסם
באתר האינטרנט של החברה.

 .10בחינת ההצעות
 10.1במסגרת בחינת ההצעות תבחן החברה את המסמכים שהוגשו על ידי המציעים ותקבע ,האם הם
עומדים בתנאי הסף הקבועים בסעיף  3לעיל.
 10.2כחלק מהליך בחינת ההצעות החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפנות
למציעים ו/או לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב ו/או בעל פה וכן היא רשאית אך אינה
חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לאפשר למי למציעים ו/או לחלקם להוסיף להצעתם
מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם ,לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש להפגש עם המציע לצורך
הצגת הצעתו .למציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר להליך זה.
 10.3על אף כל האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית ,עד לשלב פתיחת המעטפות שתתקבלנה ,לקבוע
אמות מידה נוספות לבחירת הקבלנים שיכללו במאגר ובכלל זה תהיה רשאית לקבוע דרישות
איכות מינימליות שעמידה בהן תהיה תנאי לקבלה למאגר.
 10.4בכל שלב משלבי המכרז תהיה החברה רשאית להחליט שהיא פוסלת את הצעתו של מציע או
שאינה מאשרת את הכללתו במאגר הקבלנים או מבטלת את הכללתו במאגר מחמת מידע שהגיע
לידיה או שמצוי ברשותה בקשר עם אותו מציע ואשר עלול להשפיע על ביצוע העבודות על ידו
לשביעות רצונה של החברה ,לרבות (אך לא רק) מידע בקשר עם יכולותיו של המציע ,נסיון לא טוב
ו/או חוסר שביעות רצון של החברה או של מזמיני עבודה אחרים ביחס למציע ,בעיות אמינות
ומהימנות  ,מצוקה פיננסית מהותית וכל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע
ההתקשרות לפי מכרז זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה רשאית ,בין היתר ,להתנות את
החלטתה לבחור בהצעה כזוכה במכרז במסירת דוחותיו הכספיים המבוקרים והסקורים
האחרונים של המציע ,על מנת לוודא את איתנותו הפיננסית ויכולתו לבצע את העבודות ,לשביעות
רצונה של החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10.5עם קביעתם של המציעים שיכללו במאגר תמסור החברה הודעה על כך לכל המשתתפים במכרז,
בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בדואר רשום.
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 .11הוראות כלליות
 11.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי
המכרז ,אלא לצורך הכנת הצעה והגשתה.
 11.2החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז ,לרבות בכל תנאי מתנאיו ,עד
למועד הגשת ההצעות .שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויישלחו לכל המציעים.
כל הודעת שינוי כאמור תצורף על ידי המציע להצעתו כשהיא חתומה על ידו ותהווה חלק מהצעתו.
 11.3אין במכרז זה כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת ביחס לעבודות.
 11.4החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה ,לערוך שינויים בתנאיו,
לשנות את המועדים הנקובים בו או את אופי העבודות הנדרש והיקפם וכן לנהל משא ומתן עם
המשתתפים או עם חלקם .כל זאת בכפוף להוראות הדין.
 11.5החברה מבהירה ,כי רק האמור במכרז זה ונספחיו וכן במסמכי תיקון או תשובות לשאלות
ובקשות הבהרה שישלחו ,ככל שישלחו ,בהתאם להליך המפורט לעיל יחייבו את החברה .כל מסמך
ו/או אמירה אחרים מכל סוג שהוא שנמסרו לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייבים.
 11.6החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במכרז זה ובפרטיו בכל עת ,לרבות דחיית מועד
הגשת ההצעות.
 11.7למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הליך זה נועד אך לצורך הקמתו של המאגר .התנאים לביצוע
עבודות על ידי מי מקבלני המאגר ייקבעו במסגרת הליך ההזמנה לקבלת הצעות או כל הליך אחר
שינוהלו על ידי החברה ביחס לכל עבודה ועבודה.
 11.8סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך
משפטי שעילתו במכרז זה ,בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו ,תהא מסורה לבית
המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
 11.9ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז
או של תנאי אחר מתנאיו.
 11.10מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם
בחוק הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בכבוד רב,
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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נספח א'
הודעה על כוונה להיכלל במאגר ולהשתתף במפגש הקבלנים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם חברת _______________________ (להלן" :הקבלן") לעניין מכרז
פומבי להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות ניקוי חול וצבע (להלן" :המכרז") ,מאשר בזאת כלהלן (נא
סמן  Xבריבוע הרלבנטי להלן):
 בכוונת המציע להיכלל במאגר ולהשתתף במפגש הקבלנים.
 אין בכוונת המציע להיכלל במאגר ולהשתתף במפגש הקבלנים.

יצירת קשר עם המציע
איש קשר:
טלפון ___________________ :מכשיר נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
פרטי המציע
שם המציע_______________________________ :
שם נציג המציע____________________________ :
תפקיד נציג המציע__________________________ :
טלפון ___________________ :פקס___________ :
כתובת_______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך__________________:
יש לשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות במכרז לכתובת דואר אלקטרוני:
. daniel@ingl.co.il
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נספח ב'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ,____________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ ,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___________________ (להלן" :המציע") ומוסמך
לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו של המציע בהתאם לסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת מכרז מס'
 INGL/TENDER/2019/01להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות ניקוי חול וצבע.
 .2יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□

המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

□

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעות
במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02
"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ולעניין עסקאות
לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –
 ,2011גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

*
**
***

 .3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□

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

□

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

 .4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  3לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
□

חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.

□

חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד
העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

 .5במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לפי
הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה (– )2
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן.
 .6למציע שסימן את חלופה ב' לעיל -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם העירייה (ככל
שתהיה התקשרות כאמור).
 .7הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_____________
תאריך

____________________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה
באמצעות ת.ז .מס'_________ (המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר
אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ג'
אישור זכויות חתימה
תאריך__________ :
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
א.ג.נ.
הנדון :אישור זכויות חתימה
הנני ,עו"ד ____________________ ,מאשר בזאת ,כי ____________________ ,החתום/ים על
ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ (להלן" :המציע") במסגרת מכרז מס'
 INGL/TENDER/2019/01להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות ניקוי חול וצבע ,מוסמך/ים לחייב את
המציע בחתימתו/ם.

בכבוד רב,
_______________
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נספח ד'
אישור בדבר עסק בשליטת אישה
.1

אני ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי העסק _________________
(להלן" :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
העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב. 1992-

שם מלא

חתימה

חותמת
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נספח ה'

תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות /ת"ז] (להלן:
"המציע") מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
 .1הנני משמש בתפקיד _________________ ב( _________________ -להלן" :המציע").
 .2הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .3הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור
החברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 .4בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם
או במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה ,כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות  /ני"ע /
דירקטורים בתאגיד  /בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל גוף
אחר רלוונטי ,המתחרה בעסקי החברה.
 .5תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה ,ואין בתפקידינו או
עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה .במקרה של
היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות לחברה ,לרבות במהלך השתתפותנו בישיבות ,הננו
מתחייבים להודיע על כך לחברה ,מיד כשייוודע לנו על ניגוד עניינים אפשרי .כמו כן ,אנו מתחייבים
לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים
ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
 .6בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא נציע ו/או
לא ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר
סיומו מכל סיבה ,עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה ,לרבות
המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין
בדרך אחרת ,במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר למכרז ו/או כל הסכם
ו/או הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה
בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר למכרז ו/או כל הסכם ו/או הזמנה
הנובעים ממנו.
 .7אנו ,לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי מכרז זה ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ,לא נייצג
מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו
ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם ,אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של
החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים .התחייבות זו
תמשיך בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה.
 .8לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי  /סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל הסכם
ו/או הזמנה הנובעים ממנו ,וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
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 .9לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית ,וכן לא
נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
 .10אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו
שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות העבודות על
פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
 .11הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
 .12אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף
תפקידנו כנותן שירותים לחברה.
 .13הננו מצהירים ,כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את כל
הוראותיה.

____________________

_____________

חתימת המצהיר/ה

תאריך

אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה
באמצעות ת.ז .מס'_________ (המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר
אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ו'  -אישור המציע על קריאת והבנת מסמכי המכרז ,להסכם ונספחיהם

אנו ,החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע___________________________[השלם שם
מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן כי קראנו והבנו את כל הוראות המכרז הפומבי להקמת מאגר קבלנים
לביצוע עבודות ניקוי חול וצבע ( )INGL/TENDER/2019/01לרבות כל נספחיו כולל הסכם ההתקשרות על כל
נספחיו שצורף למכרז ,תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד ממסכי
המכרז.

ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן:

שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך
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נספח ז'  -הסכם
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נספח ח' – תצהיר לניסיון המציע
אני הח"מ _____________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז להקמת מאגר קבלנים לביצוע
עבודות ניקוי חול וצבע ( )INGL/TENDER/2019/01שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן:
"החברה");
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה במכרז התקיימו במציע כל אלה:
 .1המציע בעל ותק של לפחות  3שנים בתחום ניקוי חול ,צבע וטיפול בקורוזיה.
 .2המציע בעל הסמכה מטעם ספק מערכת/ות הצבע ליישום מערכת/ות צבע המוצעות על ידו במכרז.
 .3ברשות המציע ,במועד הגשת ההצעה ,ציוד לניקוי חול ,טיפול בקורוזיה וצביעה כמפורט בנספח ט' להלן.
 .4המציע ביצע ב 3-השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,לפחות  3פרוייקטים* בהיקף כספי של
לפחות  100,000ש"ח לכל פרוייקט (לא כולל מע"מ).
 .5הצעתי בהצעתי לפחות אדם אחד ,המועסק על ידי ו/או התחייב כלפי למתן השירותים ככל ואזכה במכרז,
אשר הינו בעל תעודת הסמכה מסוג ( NACE CIP LEVEL Iאו תעודת הסמכה שוות ערך) ובעל ניסיון
בפיקוח על לפחות  3פרוייקטים* שונים ב 3-השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.
 .6המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976לעניין תשלום שכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
 .7המציע עוסק מורשה או חברה הרשומה כדין בפנקסי רשם החברות בישראל וברשותו כל האישורים לרבות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
 .8נציג המציע השתתף בסיור המציעים.
* לעניין סעיפים  4ו 5-לעיל ,יראו "פרוייקט" כביצוע עבודות שטח (לא בחצרי הספק) בתעשייה
תהליכית ו/או פטרוכימית ו/או דלק ו/או עבודות צנרת ו/או עבודות מבנה פלדה .כמו כן ,פרוייקט
יכלול ,לכל הפחות ,עבודות תיקוני קורוזיה ,ניקוי חול וצביעה.
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 .1פירוט ניסיון המציע
על המציע למלא את הטבלאות דלהלן אודות ניסיון המציע לצורך בחינת עמידת הצעתו בתנאי הסף
שבסעיף  3.4להזמנה לקבלת הצעות ,וכן לצרף המלצות:
פרויקט
מספר
שם הגוף לו ניתנו
השירותים

תיאור השירותים

היקף כספי
בש"ח (לא
כולל מע"מ)

תקופת מתן
השירותים
במסגרת
הפרויקט
(חודש/שנה-
חודש/שנה)

ממליץ (שם +
טלפון)

.1

.2

.3

 .2פירוט צוות המציע
על המציע למלא את המידע והטבלאות דלהלן אודות ניסיון עובדי המציע לצורך בחינת עמידת הצעתו
בתנאי הסף שבסעיף  3.5להזמנה לקבלת הצעות :
איש מקצוע
שם____________________ :
א.
ב.

השכלה____________________ :

ג.

מספר שנות ניסיון בפיקוח על פרויקטים כמוגדר לעיל ____ :שנים.

ד.

האם מועסק כעובד אצל המציע? ____ [יש לציין :כן/לא] .במידה והתשובה "לא" יש לצרף להצעה
התחייבות כמפורט בנספח י'.

ה.

יש לצרף קורות חיים מקצועיים מפורטים ,אישורים על השכלה (אישור/דיפלומה על קבלת תואר,
הכשרה וכיו"ב); תעודות הסמכה מסוג ( NACE CIP LEVEL Iאו תעודת הסמכה שוות ערך)
והסמכות על קורסים נוספים והתמחויות ממוסדות אקדמאיים מוכרים; המלצות וכיו"ב.
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להלן פירוט הניסיון:

ו.

פרויקט
מספר
שם הגוף לו ניתנו
השירותים

תיאור השירותים

תקופת מתן
השירותים
במסגרת
הפרויקט
(חודש/שנה-
חודש/שנה)

ממליץ (שם +
טלפון)

.1

.2

.3

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

שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע/ה
בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר/גב' __________________ אשר זיהה/זיהתה
עצמו/עצמה באמצעות ת.ז .מס'____________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ט' – תצהיר בעלות המציע בציוד לניקוי חול ,טיפול בקורוזיה וצביעה

אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן:
"המציע") ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז להקמת
מאגר קבלנים לביצוע עבודות ניקוי חול וצבע ( )INGL/TENDER/2019/01שנערך על ידי נתיבי
הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה");
 .2הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע;
.3

#

כי ברשות המציע ,במועד הגשת ההצעה ,ציוד לניקוי חול ,טיפול בקורוזיה וצביעה להלן:

דגם
המציע

תיאור הציוד

1

מערכת התזה לצבע (איירלס ,לחץ
אוויר ,אחר)

2

מערכת להתזת גרגירים בעזרת אוויר
דחוס ,מערכת התזה פתוחה

3

תא התזה

4

מערכות נשימה אישיות עם אספקת
אויר ממכל קבוע או ממקור חיצוני
אחר

5

מד 'פרופיל פני שטח' דיגיטלי

6

טרמומטר

7

מד נקודת טל ((Dew Meter

הציוד

שברשות

תיאור נוסף

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

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך
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אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע/ה
בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר/גב' __________________ אשר זיהה/זיהתה
עצמו/עצמה באמצעות ת.ז .מס'____________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח י' -אישור איש מקצוע שאינו מועסק ע"י המציע
אל
[ .....................................שם המציע]

הנדון:

מכרז פומבי מס'  INGL/TENDER/2019/01להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות ניקוי חול
וצבע לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :המכרז")

אני הח"מ ,______________ ,מס' זהות ________________ מאשר/ת בזאת כי אני אשמש כאיש
מקצוע מטעמכם לצורך מתן השירותים במכרז ,ככל ותוכרזו כזוכים בו.

________________
תאריך

____________________
חתימה
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