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 תוכן עניינים

 4 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000הגדרות 60

 5 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 החברה על כללי רקע 30

 5 000000000000000000000000000000000000000000000 לביצועה זמנים ולוחות תנאיה, ההתקשרות מהות 20

 1 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000להארכתה ואופציות ההתקשרות תקופת 40

 7 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 הצעות להגשת סף תנאי 50

 7 00000000000000000000000000000000000 הצעה ולהגיש במכרז להשתתף כוונה על מוקדמת הודעה 10

 8 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 לבטיחות אחריות 70

 8 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ביטחון אישור 80

 8 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ביטוחים עריכת אישור 0.

 8 00000000000000000000000000עניינים וניגוד משותפות הצעות הגשת, הצעות תיאום על איסור 6.0

 . 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 המכרז מסמכי וקבלת עיון 660

 . 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 למכרז זמנים לוח 630

 .6 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 למכרז ותיקונים הבהרות 620

 .6 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ההצעה תוקף 640

 .6 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ההצעה להגשת הנחיות 650

 63 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ההצעה להגשת מקום 610

 63 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000התמורה וסופיות הכספית ההצעה הגשת 670

 62 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 התאמה ואי  טעות/  כשל 680

 64 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 במכרז השתתפות הוצאות 6.0

 64 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ההצעות הערכת 3.0

 65 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 במכרז זוכה על החלטה 360

 61 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 הצעה פסילת 330

 67 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 זכייה על והודעה הודעות מסירת 320

 68 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000כללי 340

 68 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 זכיה ביטול/  בחירה אי 350

 .6 0000000000000000000000000000000000000 שבהצעות במידע ושימוש המכרז במסמכי קניין זכויות 310

 .6 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 החל והדין שיפוט סמכות 370
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 .6 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ותחולה פרשנות 380

 36 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 מחיר הצעת טופס -' א נספח

 34 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 שנתי רכש אומדן -' ב נספח

 35 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 הסכם -' ג נספח

 31 00000000000000000000000000000000000000000000000000 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר -' ד נספח

 38 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 המציע בשם חתימה זכויות אישור -' ה נספח

 .3 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 עניינים ניגוד היעדר בדבר תצהיר -' ו נספח

 26 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 אישה בשליטת תאגיד בדבר תצהיר -' ז נספח

 23 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 המציע של גיאוגרפי מיקום תצהיר -' ח נספח

 22 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 בחירת אזור הפצה –' ט נספח

 24 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 תצהיר עמידה בתנאי סף -' י נספח
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 הגדרות 60

 :תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם, זה במכרז

מרכזי " או "אזורים"
 "תחזוקה

- 

, 61רחוב מרקוני  - צפון (א: )באזורים מרכזי תחזוקה 2לחברה קיימים 
מישור , פארק תעשיות רותם - דרום (ב); "(אזור צפון: "להלן)חיפה 
ת כנות 0א, 64רחוב האדום  – מרכז( ג) ;"(אזור דרום: "להלן)רותם 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את (0 "אזור מרכז: "להלן)
 0כתובת האזורים מעת לעת

 "בעל זיקה"
- 

, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, בעל עניין בתאגיד או קרובו
 6.180 –ח "התשכ

 "המכרז"
- 

הכל כמפורט במסמך זה , לאספקה טכניתזה ונספחיו  פומבימכרז "
 0 להלן

 "ההסכם"
- 

המצורף למכרז זה וכן מסמכי המכרז על כל נספחיהם  ההסכם
או /וכל מסמך אחר אשר המכרז ו, חתומים על ידי החברה והקבלן

  0 ההסכם מפנים אליהם במפורש אף אם לא צורפו

 "הזוכים" או "הזוכה"
- 

פי תנאי -על יםהזוכ הם כי הםשהחברה הודיעה לבמכרז  מציעים
 0המכרז

 "ז"נתג" או "החברה"
- 

מ או וועדת המכרזים של החברה "חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע
לרבות צוות מטעמה שמונה לשם בדיקת , בהרכבה כפי שהוא מעת לעת

 0ההצעות

 או"  הממונה"
 - "המפקח"

ויות המסוימות החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכ נציג
 0 המוקנות לו בהסכם

 "מערכת ההולכה"
- 

לחוק  3כהגדרתה בסעיף , הארצית להולכת גז טבעי בישראל המערכת
 30..3 –ב "התשס, משק הגז הטבעי

 "הצעה"
- 

פי -על נדרש שצירופם המסמכים כל את הכוללת במכרז מציע הצעת
 זה מסמך בצירוף, כדין וחתומים כנדרש מלאים כשהם ונספחיו המכרז

 0לו תיקון או הבהרה וכל

 או "הצעת המחיר"
 או "כתב כמויות"
 - "מחירון"

סוג העבודה , המפרט את היקף הכמויות וכתבהגשת הצעת מחיר  פסוט
0 ב"המצ 'א נספחבנוסח שיגיש המציע  ,והתמורה נשוא מכרז זה

 הצעת טופס את לשנות הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית החברה
 0לצרכיה בהתאם המחיר

או  "העבודות"
 "השירותים"

 0לחברה הזוכה המציע שיעניק אחר שירות וכל, הסכםב םכהגדרת -
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 רקע כללי על החברה 30

בהתאם , מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה והיא בעלת רישיון"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע חברת

0 להקים ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל, 3..3 – ב"התשס, להוראות חוק משק הגז הטבעי

 – כ של ועתידי קיים בתוואי( Bar .8עד )צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה , בין היתר, מערכת זו כוללת

 Pressure Reduction) הגז לחץ להפחתת תחנות וכן, גז להגפת תחנות, לגז קבלה תחנות, ויותרמ "ק .15

Metering Stations – "PRMS") ,0 הפרושים לאורך כל הארץ 

 החברה של( 'דסדרה ) חוב אגרות של רישום שמטרתו, לציבור תשקיף החברה פרסמה 2.0503.68 ביום

 החוב אגרות, 70103.68 מיום החל, בהתאם0 אביב בתל ערך לניירות בבורסה הראשית ברשימה למסחר

 0בהן לסחור האפשרות הציבור ולכלל בבורסה למסחר רשומות החברה של( 'דסדרה )

 www.ingl.co.il0נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת  מידע

 להוות כדי בו ואין בלבד כללית ידיעה לצורך הינו באינטרנט החברה ובאתר לעיל המובא הרקע: הבהרה

  0החברה מצד התחייבות או מצג

 תנאיה ולוחות זמנים לביצועה , ההתקשרותמהות  20

לרבות , ותנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה הינם בהתאם ובכפוף לתנאי מסמך זה על נספחיו מהות

החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה , בכל מקרה0 המהווים חלק בלתי נפרד מהליך זה, ההסכם

 0 ל"ההסכם הנלרבות , במסמכי המכרז על נספחיו, מכל סיבה, מאי עיון המציע

הנכללים , החברה מבקשת בזאת הצעות לאספקה שוטפת של חלפים ואביזרים מתכלים 2060

עבור צוותי "( הטובין: "להלן)למסמך זה  'אנספח בהמפורטים ובטופס הצעת המחיר במחירונים 

 'גנספח ב כ"בהתאם לתנאי ההסכם המצ, מרכז ודרום, התחזוקה של החברה באזורים צפון

 0 למסמך זה

 נספחכב "מכרז זה יחול ביחס לפריטים מתוך המחירונים המפורטים בטופס הצעת המחיר המצ 2030

 (מ"לפני מע) ח"ש ...,5אינו עולה על רם או פריטים אחרים מחנות הספק שמחי/למסמך זה ו 'א

החברה תהיה רשאית לנקוט  ,(מ"לפני מע) ח"ש ...,5ביחס לפריטים שמחירם עולה על 0 לפריט

הכול לפי שיקול דעתה , לרבות מגורם שזכה או השתתף במכרז, הליך אחר או רכישה בצורה אחרת

 0הבלעדי

, אולם; 'טבנספח כמפורט , האזורים המשתתפים במכרז רשאים להגיש את הצעתם לחלק או כל 2020

 את אותה הצעת מחירעליהם להציע , הצעה ביחס ליותר מאזור אחדהמציעים במידה והגישו 

 0לכל האזורים שביחס אליהם הגישו הצעה באופן זההו

זוכה יוכל כי , יובהר 0להלן 3.06כמפורט בסעיף , עבור כל אזור בהצעה הזולה ביותרהחברה תבחר  2040

  0לפי העניין, אזור אחד או יותרבבמקרה בו הצעתו תהא הזולה ביותר , לזכות באזור אחד או יותר

http://www.ingl.co.il/
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 בהיקף טוביןממנו  תזמין החברה כי, לזוכה מבטיחה אינה במכרז הזכייה מובהר כי ,למען הסר ספק 2050

 בהיקף ממנו רכישת טובין אי בדבר הזוכה מטעם טענה כל תישמע לא, כמו כן0 כלשהו מינימאלי

או לפצל /או להקטין ו/להגדיל ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, החברה רשאית, בנוסף 0כלשהו

או /לרכוש את כל הטובין או חלקו מזוכה באזור מסויים ו ,את הזמנת הטובין בין הזוכים השונים

ם ובתמורה ימבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחיר ,מזוכה אחר באזור אחר

לתשלום אחר מכל מין ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לזוכה זכות לפיצוי או  'אבנספח המפורטים 

 0וסוג שהוא

 'בנספח בכי הנתונים המפורטים , יובהר 0למסמך זה 'בנספח באומדן הרכש השנתי הינו כמפורט  2010

ככל בכל דרך שהיא  החברהואינם מחייבים את ההתקשרות הינם למטרת סקירה כללית של היקף 

הטובין אשר יירכש במהלך תקופת ההתקשרות יהא על פי היקף  0להיקף רכישת הטובין בפועל הנוגע

והחברה תהא רשאית לרכוש טובין בכל כמות שהיא מבלי שיהא , צרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת

 0בכך כדי להשפיע על מחיר הטובין

המחירונים המפורטים בטופס הגשת הצעת המחיר  ם לעדכן את/יו רשאי/ים יהא/ים הזוכה/הספק 2070

אך ורק במקרה שעודכן או פורסם מחירון חדש , והוראות ההסכם בכפוף לאישור החברה, ('אנספח )

ו /כי אחוזי ההנחה שהציע, מובהר0 ובהתאם לעדכון או פרסום כאמור, י היצרן הרלבנטיל ידע

 (0 יהיוש ככל ועל הארכותי)ים לא יופחתו במשך כל תקופת ההסכם /ים הזוכה/הספק

כי על המציע לוודא בטרם הגשת הצעתו כי הבין את כל הוראות ההסכם העוסקות בתשלום , מובהר 2080

בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש 0 התמורה ובביצוע שינויים בשירותים ובתמחירים השונים

טענה כלשהי העומדת בסתירה או תביעה בקשר לכך ויהיו מנועים לטעון כלפי החברה /על כל טענה ו

 0לאמור בסעיף קטן זה

הבין ומתחייב לפעול בהתאם להוראות הקוד האתי של החברה , המציע מתחייב כי הוא קרא 20.0

 "(0מכרזים ופרסומים" לשוניתתחת ) החברהכמפורט באתר 

 תקופת ההתקשרות ואופציות להארכתה 40

 חתימתוחודשים לאחר מועד  63למשך  תהיהההסכם שייחתם עם הזוכה תקופת ההתקשרות לפי  4060

 "(0תקופת ההתקשרות הראשונה" :להלן) ידי הצדדיםעל 

לחברה מוקנית האופציה להאריך ובהתאם לצרכי החברה את תקופת ההסכם לתקופות  4030

חודשים או  63תקופה כזו יכולה להיות לדוגמא גם )חודשים כל אחת  34התקשרות נוספות של עד 

להלן )כ ממועד סיום תקופת ההתקשרות הראשונה "וספים סהחודשים נ 48-וזאת עד ל, (פחות

 "(0תקופת ההתקשרות הנוספת: "לפי העניין, ביחד ולחוד

ימים לפני תום תקופת  .2לזוכה עד בכתב הארכת תקופת ההסכם תיעשה במתן הודעה  4020

 0לפי העניין, ההתקשרות הנוספתתקופת ההתקשרות הראשונה או 
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 תנאי סף להגשת הצעות  50

בכל תנאי הסף , במועד הגשת הצעתם, בעצמם רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים

 :במצטבר המפורטים להלן

  0ציוד טכני מתכלהאספקת בשנים לפחות  5המציע הינו בעל וותק של  506

לא כולל )ח "ש ...,...,6לפחות של  ,מאספקת ציוד טכני מתכלה, שנתילמציע מחזור כספי  503

  3.61-3.680השנים בכל אחת מ, (מ"מע

ת בעלת מחזור אחחברה תעשייתית  לפחות בעל ניסיון באספקת ציוד טכני מתכלה עבור המציע 502

שקדמו למועד האחרון  האחרונות שנים שלושמהלך ב ,ח בשנה"מילון ש .5כספי של לפחות 

 0להגשת הצעות

 ;נושים הסדר בעריכת נמצא או\ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או\ו פירוק בהליכי אינו המציע 504

 56שאינו עולה על ( מרחק אווירי)סניף הממוקם ברדיוס  ,"צפון"למציע שיגיש הצעה עבור אזור  505

למציע שיגיש הצעה עבור ; חיפה, 64מרקוני ' שברח, ממרכז התחזוקה של החברה במחוז צפון מ"ק

ממרכז התחזוקה של  מ"ק 35שאיננו עולה על ( מרחק אווירי)סניף הממוקם ברדיוס , "מרכז"מחוז 

סניף , "דרום"ולמציע שיגיש הצעה עבור מחוז ; כנות0 ת0א, 64האדום ' שברח, החברה במחוז מרכז

ממרכז התחזוקה של החברה במחוז  מ"ק .5שאינו עולה על ( מרחק אווירי)הממוקם ברדיוס 

 0מישור רותם, שבפארק תעשיות רותם, דרום

אכיפת ניהול )פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ורשומות על  פנקסי חשבונות מנהל המציע 501

וקיימים בידיו כל האישורים והתצהירים הנדרשים , 6.71-ו"התשל, (חשבונות ותשלום חובות מס

 0לפיו

לענין תשלום , 6.71 –ו "התשל, ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים3ציע עומד בדרישות סעיף המ 507

 0שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

ההצעה על  .ובא לדיוןהצעתו לא ת, שלא יעמוד בהם מציע ;התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף

  .בתנאים המפורטים לעיל האת כל המסמכים הדרושים להוכחת עמיד לכלול

די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע , להלן 65שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף  המסמכים

אשר אמור להתקיים במועד , יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, יחד עם זאת0 בתנאי הסף

0 שיכול ותושלמנה גם לאחר הגשת ההצעות –לבין דרכי הוכחתו , הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת

, לרבות סמכותה לדרוש תיעוד, מבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות החברה על פי תנאי מכרז זה, זאת

כי החברה תהיה , יובהר, כמו כן0 אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה, וספיםהסברים או מסמכים נ

לרבות , או יועצים מטעמה לצורך בדיקת ההצעות/רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו

בין מחמת אשם , העדר תיעוד מספיק, השמטות, וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות, תנאי הסף

 0ן אם לאוהמציע או רשלנותו ובי

 מוקדמת על כוונה להשתתף במכרז ולהגיש הצעה הודעה 10

מבלי שיהיה בכך התחייבות מצידו )מתבקש , הנדון ולהגיש הצעה אשר מעוניין להשתתף במכרז מציע

עם קבלת מסמכי המכרז ועוד קודם  ,'ח בנספחכאמור למסור על כך הודעה לחברה , (להגיש הצעה

 0להלן 6604ל המצוינת בסעיף "לכתובת הדוא, להלן 63למועדים הנקובים בסעיף 
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 אחריות לבטיחות 70

אם וככל , יישא באחריות לעובדיו ולקבלני המשנה מטעמו ויידרש להישמע להוראות הבטיחות הזוכה

פירוט מלוא הדרישות , למען הסר ספק0 או גורמים אחרים וישתף עמם פעולה/שתינתנה על ידי החברה ו

 0בנושא הבטיחות הן כמפורט בהסכם על נספחיו

 ביטחון אישור 80

יחויבו , מטעמו אשר יועסקו מטעמו בשירותים לפי מכרז זה קבלני משנהאו /עובדיו של הזוכה ו 806

 0 לחתום על הצהרת סודיות, לעבור בדיקה ביטחונית כנהוג בחברה ובין היתר

עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק במתן השירותים והמציע  803

ללא תוספת , הביטחון מתחייב להחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות

 0תמורה

' בין של החברה ובין של צד ג, במקרה של ביצוע שירותים במתקנים רגישים מבחינה ביטחונית 802

לעמוד בדרישות  ,או קבלני משנה מטעמו/ו הזוכהיחויבו עובדי , או גישה למערכות החברה, אחר

אלא ', לרבות של צד ג, לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה והמתקן מעת לעת שתקבענההביטחון 

 .ז"אם נקבע במפורש אחרת על ידי מנהל ביטחון נתג

 אישור עריכת ביטוחים 0.

יבטח הזוכה את עצמו בביטוחים מהסוג , על ידי הזוכה והעבודות בטרם תחילת ביצוע השירותים 06.

יידרש הזוכה למסור , בכל עת, לדרישת החברה0 וכאמור בהסכם ונספח אישור הביטוח המצורף ל

כי החברה רשאית לשקול , מובהר 0את אישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא חתום על ידי מבטחיו

הערות בדבר סוג ונוסח , לרבות לאחר הודעת הזכייה, בכל שלב במכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי

לו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת או אישורי עריכת הביטוח ובלבד שלא יכי/הביטוחים ו

הביטוח ומבלי לפגוע בעקרון השוויון אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים 

 0 אך אין בכך כדי להשתמע כויתור על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל, במכרז

 הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים, איסור על תיאום הצעות 6.0

בעל זיקה למציע , לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, או מי מטעמם/ומציע בעל זיקה ל, מציע 6.06

 :לרבות אלה, תיאום הצעה, מבלי לגרוע מכלליות האמור; או מי מטעמם/והאחר 

בין , לגבי עניין הקשור למכרז זה, במפורש או מכללא, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, הסכמים 6.03

 ;י ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחירתנא, המוצע הציודבעניין מחירי , היתר

בעלי , החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים, קבלתו, מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז 6.02

או , אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים, בכלל זה; זיקה אליהם או מי מטעמם

במפורש במסמך הוראות כלליות אלא אם הותר הדבר , ב"מספר חברות או גורמים שונים וכיו

 ;להגשת הצעה זה

 6.77-ז"התשל, לרבות חוק העונשין, בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכוח הדין 6.04

לצורך הגשת  או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת/המציע ו, 'אבנספח האמור ובנוסף על 

 : ההסכם שייחתם עם הזוכה הצעתם וביצוע



 

 

. 

 

או כסף /כל טובת הנאה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או לקבל/לתת ואו לא /לא להציע ו 6.04060

או מעשה /או בעקיפין על החלטה ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/ו

או מי מטעמה /או עובד החברה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/ו

 ;או ההסכם/בקשר למכרז זה ו, או כל גורם אחר/ו

או עובד /עם נושא משרה בחברה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או לשתף פעולה/לא לשדל ו 6.04030

סודי הקשור למכרז /או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/או מי מטעמה ו/החברה ו

או לא /במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו; או הנובע מהם/או להסכם ו/זה ו

ידיעת כל המעורב מטעמו במכרז זה המציע אחראי להביא תוכן סעיף זה ל0 תחרותית

 0ובהסכם שיחתם בעקבותיו

  עיון וקבלת מסמכי המכרז 660

מגדל , קרית עתידים) 21רחוב ראול ולנברג במשרדי החברה ב לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  6606

  0א להלן63יף  כמפורט בסע ,מינה ארד 'גבהאצל , 23קומה , תל אביב, (8 עתידים

 0קבלתם אינו כרוך בתשלוםאו /עיון במסמכי המכרז ו 6603

 :בעת מסירת מסמכי המכרז למציע ימסור כל מציע לנציג החברה המוסמך 6602

 ;את שם מקבל המסמכים והמציע שהוא מייצג 660206

 ;שם איש קשר אחד לפחות אשר מוסמך לייצג את המציע לעניין מכרז זה 660203

 ;ל"לרבות כתובת דוא, כתובת מוסמכת למסירת הודעות למציע 660202

 :אלקטרוניהדואר כתובת הלעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה ברים בקשר וריבל 6604

 daniel@ingl.co.il שכתובתו , אתר האינטרנט של החברהבמסמכי המכרז לעיין בניתן , כמו כן

www.ingl.co.il0 

 :הערה

 .שאותה יש להגיש במועד הגשת ההצעות, (עותק קשיח)מכרז מקורית יש לקחת חוברת 
 . החברה הינו לעיון בלבד ולא להגשההאינטרנט של חומר אלקטרוני שיופץ באתר 

 לוח זמנים למכרז 630

 :לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן

מועדים למסירת מסמכי  א
 (חוברת מכרז)המכרז  

בין השעות  ', ה –' בימים א , .70.6.774החל מיום 
.:.. – 61:..0 

 46:770בשעה  .0.774..יום לעד  הבהרות לבקשת אחרון מועד ב

  46:770 בשעה .77.0.774 ליום עד הגשת הצעותאחרון ל מועד ג

 
או /לדחות כל מועד מן המועדים האמורים לעיל ו, בכל מועד, פי שיקול דעתה הבלעדי-החברה רשאית על

 או מפגש/נפרדים להגשת ההצעות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ולהודיע על מועדים נוספים 
 0פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי המכרז-כך תימסר למציעים על-והודעה על, מציעים נוסף
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 מכרזות ותיקונים להבהר 620

בלבד מסמכי המכרז בפניה בכתב ביחס להבהרות מהחברה קבלת מציע רשאי להגיש בקשה ל 6206

אמור כלהגשת בקשות וזאת עד למועד , daniel@ingl.co.ilהעברית לתיבת דואר אלקטרוני בשפה 

 0 עילל( ב) .Error! Reference source not foundבסעיף 

החברה רשאית שלא 0 ככל שתהיינה, לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי במתן התשובות להבהרות 6203

, או מכל טעם ענייני אחר/בלתי ענייניות ו, כלליות, להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות

 0 דעתה הבלעדי לשיקולבהתאם 

סמכי המכרז והיא תשובת החברה תשלח בכתב על ידי נציג החברה לכל המציעים שקיבלו את מ 6202

החברה תתחשב רק בתשובות שניתנו על ידה 0 תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם

, מובהר0 רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את החברה0 כאמור לעיל

תחייבנה  לא שלעיל האינטרנט באתרתפורסמנה  ולא בכתבתינתנה  שלא הבהרות או תשובותכי 

  0החברה את

המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות אך בכל מקרה תשובות אלה לרבות  6204

 0יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ובין אם לאו, תיקונים לתנאי המכרז

הודעה על כך תישלח לכל ; החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם 6205

 0המציעים

 ההצעהתוקף  640

מהמועד האחרון להגשת  ימים ..למשך ההצעה שתוגש לחברה על ידי המציע תהיה בתוקף  6406

החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף (0 וכפי ובמידה שתוארך על ידי החברה)ההצעות 

לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר , ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי

שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו מציע 0 עם ההצעות

 0לא ישותף בהמשך המכרז, או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל/ו

אלא באישור החברה או , מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה 6403

לפי , שינוי כאמור לעיל יכול להביאכל 0 פי תנאי המכרז והדין-במקום שהדבר הותר במפורש על

 0שיקול דעתה הבלעדי של החברה לפסילת ההצעה

 הנחיות להגשת ההצעה 650

מציע 0 להנחיות המפורטות להלן םהכל בהתא, הצעת מציע תכלול את כל המסמכים והמידע הנדרשים

המעטפה  "0ציוד טכנישל  מכרז פומבי לבחירת ספק"יגיש את הצעתו במעטפה ראשית עליה יהיה כתוב 

 :  ןלכאשר מצורפים לה, (ב)מעטפה -ו( א)מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה מעטפה  3הראשית תכלול 

אחר שעל המציע  לעיל וכן לכל תנאי 5 בתנאי הסף שבסעיף  ת המציעתתייחס לעמיד (א)מעטפה  6506

 :להוכיח לחברה ותכלול את כל המסמכים שלהלן

בצירוף חתימה וחותמת ( 'גנספח )ובכלל זה ההסכם , על כל נספחיו( המכרז)מסמך זה  650606

ת על כל יתר "ובצירוף חותמת המציע וחתימה בר, המציע במקום המיועד לכך

המפורטים מובהר כי בחתימתו מסכים המציע לכל התנאים והדרישות ; העמודים

 ;ההסכם ונספחיהם, במסמכי המכרז
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כדין ומאושר על ידי  ויד חתום על, ('חנספח ) פריסת סניפים של המציע  תצהירתצהיר  650603

 ;עורך דין

כדין ומאושר על ידי  ויד חתום על ,('דפח נס)גופים ציבוריים היר על פי חוק עסקאות צת 650602

 ;עורך דין

בצירוף  (לפי העניין) או העתק תעודת עוסק מורשה תק תעודת ההתאגדות של המציעעה 650604

 ;ד"על ידי עו" נאמן למקור"חותמת 

 ;אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין 650605

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו  650601

 ;מ"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"ולמנהל מע

על פי הנוסח  עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעהאישור  650607

  0'הנספח כ המצורף

על פי , יןעורך ד תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי המציע ומאושר על ידי 650608

 ;'ונספח הנוסח המצורף כ

על המציע להמציא את האישור והתצהיר , אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .65060

על פי הנוסח  ,3..6-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב3רשים בהתאם לסעיף הנד

 ;למכרז 'זכנספח המצורף 

אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים למכרז ולהסכם ו בחירת איזור עבודהנספח  .650606

 ;('טנספח )

 ;('ינספח )למכרז  הצהרה על עמידה בתנאי סףנספח  6506066

ת וחותמת "חתומים בר, ששלחה החברה למציע במסגרת המכרז כל הבהרה ותיקון 6506063

 0המציע

 'אשבנספח  ותכלול רק את טופס הגשת הצעת המחיר רק להצעת המחירתתייחס  (ב)מעטפה  6503

 כל אואין לצרף את הצעת המחיר 0 להלן 67 שבסעיף בהתאם להנחיות , חתום על ידי המציע למכרז

 !(א)למעטפה  אליה ביחס מידע

חוברת )של ההצעה  על העותק המקורי (0העתקים 3 בצירוףמקור ) עותקים 2-ב תוגשההצעה  6502

  "0מקור"יירשם במקום ברור ( המכרז המקורית הכרוכה שנמסרה למציע מהחברה

, ממסמכי ונספחי המכרז כל עמודבתחתית המציע יחתום בראשי תיבות ובצירוף חותמת המציע  6504

 0 וכן בחותמת וחתימה מלאה במקומות המסומנים, (למכרז 'גנספח )לרבות ההסכם 

0 מסמכיו ותנאי ההסכם, לרבות ביחס לתנאי המכרז, הסתייגות כלשהי מציע לא יכלול בהצעתו 6505

נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי המכרז 

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

או להודיע על , לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או, בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד

לתקן את מסמכי המכרז או כל חלק מהם , או בחירתה/הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה ו

ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או , ובלבד שהתיקון יחול על כל המציעים ,ולשנותם

עומדת לחברה לפי המכרז הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת ה, לבטל מכרז זה, כל חלק ממנה

 0 והדין
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מובהר כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה  6501

 0 או בהצעות שונות

או חלקם השלמות והבהרות /רשאית לדרוש מהמציעים ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה 6507

, שתידרש לעשות כן עם שאר המציעיםמבלי , להנחת דעתה, פה-או בעל/בכתב ו, לאמור בהצעה

 0וככל שיישמר עקרון השוויון בין המציעים

 מקום להגשת ההצעה 610

 !Errorות כאמור עד למועד האחרון להגשת ההצע תוגשנהההצעות בצירוף כל המסמכים הנדרשים  6106

Reference source not found. (ג )רח, מ"בעחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל  :בכתובת שלהלן ,לעיל '

איש הקשר של  לידי 23קומה , תל אביב, עתידיםקרית , (8' בניין מס)בית כלל , 21ראול ולנברג 

 "0המכרזיםתיבת "ל ןהכנסת לצורך (2-137.424.טלפון ) דניאל עזרא מר –החברה לעניין זה בלבד 

במועד ובמקום  -אלא הגשתה בפועל , משלוח ההצעה במועד כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה 6103

 0 ההגשה שלעיל

חתום בידי נציג החברה שהוסמך על ידה לעניין , ההצעה יקבל אישור בדבר מסירת הצעתו מגיש 6102

אישור על קבלת ההצעה מהווה ראיה לעצם מסירת ההצעה בלבד והוא אינו מהווה אישור ; זה

 0האמור בה לנכונותאו , שתה בהתאם לתנאי המכרזלהג

 וסופיות התמורה הגשת ההצעה הכספית 670

בהתאם להנחיות  'אנספח את הצעתו הכספית למתן השירותים על גבי  (ב)במעטפה כל מציע יגיש 

 :שלהלן

תהא  ת המחירהצעיובהר ויודגש כי 0 מוגשת הצעתום /עבורוים /אזורה את 'טבנספח יציין  המציע 6706

 0 עבור כל האזורים זהה

במידה שהמציע איננו  0'בנספח א כמפורט קבוצת שקלולהמציע יציין שיעור הנחה אחד עבור כל  6703

את הספרה ההנחה שיעור בעמודת  לכתוב עליו, מתמסויי קבוצת שקלולמעוניין להציע הנחה על 

 כהצעה תיחשב תוספת כל ,המחירון על תוספת למתן אפשרות תינתן לא"0 אין הנחה"/"אפס"/"."

 ;או להוסיף שמות מחירונים/אין לשנות ו %0. של הנחה בשיעור של

תחולנה רק לגבי פריטים אשר מחיר המחירון שלהם אינו עולה על  'בנספח אההנחות המוצעות  כל 6702

ו והחברה לא תרכוש פריטים שמחיר /ים לא יספק/כי הזוכה, מובהר0 (מ"מע ללא)ח "ש ...,5

גם במידה שפריטים כאמור נכללים במחירונים  (מ"מע ללא) ח"ש ...,5המחירון שלהם עולה על 

בכפוף לשיקול דעתה , אלא באישור מיוחד של החברה, הגשת הצעת המחיר המפורטים בטופס

 ;הבלעדי

החברה תהא , במידה שהמציע יותיר סעיף כלשהו ללא מילוי0 ילויאין להותיר סעיפים בטופס ללא מ 6704

להחשיב את הצעתו לעניין אותו הסעיף כאילו ( א: )כדלקמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לנהוג

  ;לפסול את ההצעה( ב); (%. -דהיינו )לא הציע הנחה לגביו 

כשהוא חתום בחתימה  'א חבנספהצעת המחיר על גבי טופס  ימלא את הפרטים הנדרשים המציע 6705

 ;מלאה כדין על ידי המציע

 למכרז המצורפים ונספחיו בהסכם כמפורט השירותים תכולת על תתבסס( 'אנספח ) המחיר הצעת 6701

כי התשלומים שיבוצעו בפועל בגין הטובין , מובהר בזאת ;(מהווה אומדן בלבד 'נספח ב) זה
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ישולמו בשקלים חדשים , ו על ידי החברה/כפי שאושרה, ים/ות המחיר של הזוכה/בהתאם להצעת

או קבלני משנה /בעבור שכר צוות עובדיו ולרבות  ,יהיו התמורה הבלעדית והממצה עבורםוהם 

, עלות הקשורה לציוד של המציע, שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע, מטעמו

תשלומי , ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות, עבודה משרדית, טלפון, הוצאות

דלק , טיפולים, רכבים, ל"אש, עלויות תקורה ורווח קבלני, םתשלומים סוציאליי, תגמולים

, הוצאות משפטיות, ביגוד, פיקוח, ארוחות, לינה ,עלויות משלוח ואספקת הציוד לחברה ,ונסיעות

הובלה , אריזה, ים כגון הפצה/ו הזוכה/עלויות שונות בהם נשא ,הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה

וכל הוצאה אחרת וכלל השירותים , היטלים ואגרות, (מ"למעט מע)כל מס , ב"פריקה וכיו

החזר הוצאות וכיוצא בכך ללא קשר למספר , השירותיםהאדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע 

או למטבע /א תהא צמודה למדד כלשהו וההצעה ל, בנוסף ;השעות שהושקעו במתן השירותים

אלא אם , המחירונים שנכללו בהצעתו של מציע/ שיעורי ההנחה / כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי 

  ;נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו

למכרז ובמידה ותרשמנה ביוזמת המציע הסתייגויות  'אבנספח  יאין לרשום הסתייגות כלשה 6707

 ,סיס מחייב כלפי החברה אלא אם כן אישרה אותן בכתב במהלך המכרזב ההדבר לא יהוו, כלשהן

  0בהתאם לתנאי המכרז ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה

 טעות  ואי התאמה / כשל  680

 :ההוראות הבאות תחולנה ,ומכרז זה מבלי לגרוע מזכות החברה לפעול בהתאם להוראות הדין

או חוסר בקשר /או השמטה ו/או סתירה ו/ואו אי התאמה /במידה ולדעת המציע קיימת טעות ו 6806

 ;למסמכי המכרז עליו להביא זאת לידיעת החברה לשם קבלת הנחיות החברה

או דרישה כלשהי והתחשבות בהם במסגרת הצעתו לא /ו או טעות מצד המציע בהבנת תנאי/כשל ו 6803

 ;או לתוספת מחיר מכל סוג/תוכר על ידי החברה כסיבה מספקת לשינוי ו

רשמה הצעת המחיר במספרים ובמילים וישנה אי התאמה בין מחיר הנקוב במלל במקרה שבו נ 6802

 ;  לעומת המחיר הנקוב במספרים יגבר המחיר הזול מביניהם

המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת  6804

, כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר, יהנדס, טכנולוגי, בקשר להגשת הצעתו לרבות כל מידע ונתון טכני

המציע , בהגשת הצעתו0 מטעם החברה, בכל דרך שהיא, ככל שנמסר, או מצג שנמסר/לרבות מידע ו

  ;או מי מטעמה/ר לעיל כלפי החברה ומוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר לאמו

מכל סוג שנמסרו  או אמירה/מסמך ולרבות ב, מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה 6805

, יםבטל ,ונמסרשבמידה , או עד למועד הגשת ההצעות/מסמכי המכרז ולמציע לפני קבלתם של 

או מי מטעמה ומציע לא יהיה רשאי /או התחייבות מסוג כלשהו של החברה ו/ולא ייצרו מצג ו

הבהרות וכדומה , בצירוף תיקונים ,וספחימסמכי המכרז ונרק האמור ב 0להסתמך עליהם

בהגשת  0את החברה ויחייב, יאה החברה באופן רשמי ובכתב במהלך המכרז ולמטרת ניהולושהוצ

ר לעיל כלפי הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמו

  ;או מי מטעמה/החברה ו

 או חוסר בקשר לאמור/או השמטה ו/או סתירה ו/או אי התאמה ו/במידה והמציע מצא טעות ו 6801

לפני , או במסמכי המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש/לעיל ו
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כמפורט במכרז , המועד האחרון לבקשת הבהרות ובכל מקרה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

לפי שיקול דעתה הבלעדי ותחייבנה , ככל שתינתנה, על מנת לקבל את הנחיות החברה שתינתנה, זה

 ;עים כחלק בלתי נפרד ממסכי המכרזאת המצי

או חוסר לביצוע עבודה כלשהי במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו /השמטה ו, בכל מקרה 6807

מהתחייבות המציע לבצע את כל העבודות הנדרשות והשלמתן לשביעות רצונה המלאה של 

 ;החברה

י החברה בגין כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפבהגשת הצעתו מצהיר מציע ה 6808

 0וכל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעת

 השתתפות במכרזהוצאות  6.0

עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות  6.06

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

, תשלומים, הגשת ההצעה ועדכונה, (ככל שנערך)תפות בסבב הקבלנים השת, וכל ההליכים לפיו

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

או טענה /וכי לא תהיה למציע כל דרישה ו, ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור, חשבונו של המציע

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

 0 לכך

, מכל סיבה שהיא, כולו או חלקו, במקרה של ביטול המכרז, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 6.03

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

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

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

 0בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור

 ההצעות הערכת 3.0

 :הבאים לשלביםתבחן את ההצעות בהתאם  החברה 3.06

על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי ( א)החברה תבחן את תכולת מעטפה  - 'שלב א 3.06060

עמידה בתנאי : "לעיל ולהלן) הסף וצירף את כל המסמכים הנדרשים להגשת מכרז זה

 0"(סף

' של המציעים שהצעתם תעבור את שלב א( ב)תבחן את תכולת מעטפות  החברה - 'בשלב  3.06030

 :כמפורט להלן דעבור כל אזור בנפרותדרג את הצעות המחיר 

מחירונים  המכילותשקלול  קבוצותמספר מורכבת מ( 'נספח א)הצעת המחיר  3.0603060

 הצעת המחיר הינה בעלת משקל אחר בחישוב ת שקלולכאשר כל קבוצ ,שונים

 ;הכוללת

קבוצת  בניקודיוכפל  השונות שיעורי ההנחה שבקבוצות השקלולמכל אחד  3.0603030

לכדי חישוב  ל תיסכמנה"ותוצאות המכפלות הנ, השקלול הרלוונטית אליו

כך  -ל יהא גדול יותר "ככל שסכום תוצאות המכפלות הנ0 הצעת המחיר הסופי

המשוקללת הגבוהה הצעת המציע , לפיכך 0דירוג הצעת המציע יהא גבוה יותר
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 :להלן)נפרד בכל אזור ב וכרז כהצעה הטובה ביותרתעבור כל אזור  ביותר

 0'בנספח אראה דוגמא מספרית  0"(ההצעה הטובה ביותר"

התיקון ייעשה 0 תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה החברה 3.03

 0הודעה על התיקון תימסר למציע0 במהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה ויירשם בפרוטוקול

 לקבוע, במכרז שתתקבלנה ההצעות בחינת לשלב עד, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור אף על 3.02

 מידה אמות או אותן מחליפות או המשנות או המציעים לבחירת יותר מפורטות מידה אמות

 באמות להסתפק זכותה על שומרת החברה כי, יודגש(0 ההצעות איכות עם בקשרלרבות ) נוספות

 לשיקול בהתאם הכל, להחליפן או לשנותן, עליהן להוסיף ולא, בלבד לעיל המפורטות המידה

 0הדין פי ועל הבלעדי דעתה

לרבות בשלב קבלת ההחלטה האם לפתוח , מובהר בזאת כי בכל שלב של ההליך, הסר ספק למען 3.04

להביא , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית החברה, ולעיין בהצעת המחיר של המציע

בין , (א)פורמציה הכלולה במעטפה לרבות האינ, בחשבון כל אינפורמציה המתייחסת למציע

לפי שיקול דעתה , העלולה להשפיע, שמקורה במציע ובין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת

לרבות , על השתתפות המציע בהליך ועל יכולתו לבצע את העבודות בכל דרך, הבלעדי של החברה

ל איום בפתיחת הליך הליך משפטי תלוי ועומד או כ( א: )בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן

( ג); שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה( ב); משפטי

( ד); או מהתקשרויות קודמות עם המציע/ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה מעבודות ו

ם כך ימסור לש0 נטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זהוומידע רל כל

, רשאית החברה, לא מסר המציע מידע כאמור0 לדרישתה בכל עת, כל מידע הנדרש לחברה, מציע

לפסול הצעה או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה , לפי שיקול דעתה הבלעדי

 0 להלן 3.060303ביותר כאמור בסעיף 

 בודק הכולל, ההצעות לבדיקת יותראו /ו אחד צוות למנות רשאית תהיה החברה, ספק הסר למען 3.05

, המציע בפני זהותם את לחשוף שלא ורשאית, עת בכל, חלקם או כולם, ולהחליפם, יותר או אחד

 0 הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, המכרז גמר לאחר לרבות

 החלטה על זוכה במכרז 360

 :החברה תבחר בזוכה בהתאם לאמור להלן

 0לעיל 3.0603בסעיף כמפורט , תקבע מהי ההצעה הטובה ביותר לאספקת הטובין לכל אזור החברה 3606

 ובהליך עבור כל אחד מהאזורים הינ הזוכההמציע החברה תקבע כי , לעיל .3לאמור בסעיף  בכפוף 3603

המציע שהגיש את ההצעה הטובה ביותר ובלבד שהחברה השתכנעה כי המציע מסוגל לבצע את 

רשאית החברה , לצורך זה0 יים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי ההליךכלל השירותים ולק

 0ב"לאפשר עריכת ביקור בכל אתר וכיו, לספק כל מסמך, לדרוש ממציע ליתן כל חומר

 תהא החברה, מסוים עבור אזור זוכה ייבחר לא או/ו מסוים אזור עבור הצעה תוגש שלא במידה 3602

 האזור לאותו אספקת הטובין באזורים אחרים לטובת בהליך ים/הזוכה עם מ"מו לנהל רשאית

 0זוכה עבורו נבחר לא או/ו הצעות עבורו הוגשו שלא

כי הוא מסוגל , בחירה בזוכה כפופה לכך כי החברה השתכנעה, מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז 3604

ולקיים את כלל  'אבנספח רטים ופלספק את כל המוצרים המ, השירותיםליתן את כלל 
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, לצורך זה0 ם תקנה לחברה את מירב היתרונות/בויות כנדרש במסמכי המכרז וכי הצעתוההתחיי

לאפשר עריכת ביקור בכל אתר , לספק כל מסמך, רשאית החברה לדרוש ממציע ליתן כל חומר

 0ב"וכיו

ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי הליך , האמור בכל סעיף אחר במסמך זה אףעל  3605

או /על אחד ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, החברה רשאית להחליטמובהר כי , זה

 :יותר מאלה

או שלא ( וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו)ם היא הטובה ביותר /ים שהצעתו/שלא לבחור במציע 3601

או מציעים אחרים עמדו בכל /ות ביותר ו/ות הטובה/י ההצעה/גם אם בעל, ים כלל/בחור בזוכהל

  ;התנאים האמורים בהליך

ם /ם בהצעתו/ים בהעלאת שיעורי ההנחה שננקבו על ידו/יות עם הזוכה/את ההתקשרות להתנות 3607

דעתה הבלעדי  הכל לפי שיקול, להם על זכייתם/לרבות מבלי להודיע לו, ם משא ומתן/ולנהל עמו

  ;של החברה ולפי הדין

 ;או לבטלו/לשנות את המכרז ו 3608

ים /ים אחר/נה על ידי מציע/תבוצע, ן/ן או חלקה/כולה, יות לפי הליך זה/כי ההתקשרות לקבוע .360

: להלן) ות ביותר /ות הטובה/ר לאחר ההצעהאו השלישית הטובה ביות/ם הינה השנייה ו/שהצעתו

תהא רשאית לעשות כן במידה שמכל סיבה שהיא לא תמומש או  החברה"(0 ים/ים החלופי/הזוכה"

 ים/הזוכה 0ות ביותר מכל סיבה שהיא/ות הטובה/י ההצעה/תופסק ההתקשרות עם בעל

 מהמועד ימים .. במהלך ו כן וזאת/שיידרש במידה החברה עם להתקשר ים/מתחייב ים/החלופי

 ימים .. חלוף לאחר ים/החלופי ים/הזוכה עם ההתקשרות0 ההצעות להליך זה להגשת האחרון

 ;הצדדים בהסכמת ההצעות תיעשה להגשת האחרון מהמועד

 ;בכפוף לדין ראו לה מתאימותיייהם /ושהצעת או יותר/אחד ו לנהל משא ומתן עם מציע .3606

 ;או לבטלו/או לשנות את ההליך ו, ןכולן או חלק, או מתוקנות/הגשת הצעות מחודשות ו להתיר 36066

או במידה שהחברה /ו, הצעה מתאימה, שיקול דעתה הבלעדי של החברהלפי , שלא נמצאה במידה 36063

 ;בכפוף להוראות הדין, או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעה/מ ו"לנהל מו, ביטלה את ההליך

החליטה החברה לפסול או לא לבחור בהצעה הטובה ביותר מטעמים מיוחדים שירשמו או בשל  36062

ההוראות האמורות בסעיף זה לעיל על המציע  יחולו, טעם מן הטעמים המופיעים במסמך זה

מבלי לגרוע מזכות החברה לבצע כל דבר לפי  ,שהצעתו היא הטובה ביותר מבין ההצעות שנותרו

 ;או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי/מכרז זה ו

 0 או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה/או נוסף לפי הליך זה ו/כל דבר אחר ו לבצע 36064

 פסילת הצעה 330

, (אם קיימת)לרבות בתקופת רשימת הספקים , או מציע בכפוף לדין/החברה רשאית לפסול הצעה ו 3306

 : או יותר מהנסיבות שלהלן/כי התקיים אחד ו, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי

 ;הסף תנאי את מקיימים אינם המציעאו /ו ההצעה 330606

, נכונות בלתי תהנחו על מבוססת או, מוטעית, חסרה ההצעה כי החברה ידי על נמצא 330603

 אי או בחסר הלוקה ההצעה או, המכרז נושא או מסמכי של מוטעית הבנה על או
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 זכויות תפגענה ההתקשרות שבקיום מהן שעולה הצעות או, משמעות דו או בהירות

 ; עובדים

 ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בערמה אליו בהקשר או המכרז במהלך נהג המציע 330602

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

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

 ;הצעתו עם בקשר

 0 מציע שלגביו קיים ניסיון רע או שלילי בחברה 3303

רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע לפי שיקול , על אף האמור לעיל 3302

או את ההצעה אם בוצע /לתקן את הפגם או הפסול שבו ולא לפסול את המציע ו, דעתה הבלעדי

לעניין זה מובהר כי החברה 0 והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים, תיקון כאמור

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

בשים לב , על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף להסיר או לוותר 330206

בין , לתכליתה והיחס בינה לבין השירותים ואופי ההתקשרות נשוא המכרז ובכלל זה

מקום בו הוכח כי התכונות , לייחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו, השאר

כי אין באמור כדי יובהר 0 שהיו קיימות בידי תאגיד אחר מצויות למעשה בידי המציע

 ;לגרוע מההוראות בקשר עם זהות ואופן התאגדות הגוף שהגיש הצעה למכרז

, או תיקונם/או השלמתם ו/או מידע מכל סוג נוספים ו/תיעוד ו, לאפשר הגשת חומר 330203

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

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

או /או הציוד ו/או כוח האדם ו/לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו

ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות , או השירותים/ו הטובין

יובהר לעניין זה כי החברה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי 0 למכרז

 ;הוכחתו

כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או , פק מובהרלהסרת ס 330202

אין , וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים, השלמות כלשהם בהצעה

 0בה כדי לחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר

בר שהיה מצדיק אם הגיע לידיעתה ד, החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו 3304

 0פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז

 מסירת הודעות והודעה על זכייה 320

מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש , מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו 3206

לא , לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות, במועד שתודיע לו החברה, או הדין/לפי מסמכי המכרז ו

אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי , ובכלל זה, ימים מיום הודעת החברה 7 -מיאוחר 

 0רישיונות הנדרשים בדין לעניין נושא ההתקשרות, הדין

מסירת הודעה לאחד  :החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות 3203

או בכל דרך אחרת , בדואר רשום או אלקטרוני, באמצעות פקסימליה, מנציגי המציע במסירה ביד

משלוח ; תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה, הודעה שנמסרה ביד; עליה תחליט החברה
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הודעה באמצעות פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת הדואר 

הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר משלוח 0 אלקטרוני שנמסר בהצעת המציעה

משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת המציע ותחשב כאילו ; ההודעה

מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות 0 ימי עסקים מיום המשלוח 2התקבלה כעבור 

 0כן ההודעה הובא לידיעתםיראו את המציעים כמי שתו, לעיל

באמצעות , בכתב למען הגשת ההצעה: הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות 3202

 0או בכל דרך אחרת שתקבע החברה; דואר רשמי או במסירה ביד

 כללי 340

כל הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק  3406

 0ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם בלתי נפרד מהצעתו

או עד /מסמכי המכרז ואו אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של /כל מסמך ו 3403

רק 0 ים והמציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהםבטל ,ונמסרשבמידה , למועד הגשת ההצעות

ציאה החברה באופן רשמי הבהרות וכדומה שהו, בצירוף תיקונים ,וספחימסמכי המכרז ונהאמור ב

 0יחייב את החברהובכתב 

או לביצוע /ו כלשהי לקבלת הצעה מכל סוג שהוא אין בפנייה זו התחייבותלמען הסר ספק  3402

אין בפניה 0 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, המכרזבקשר לנשוא כלשהי התקשרות 

או /או מי מטעמה שהמציע ו/רה ואו מצג על ידי החב/למציע כלשהו במכרז זה כדי להוות הצהרה ו

או קבלת /או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או התחייבות ו/הצעתו עומדים בתנאי המכרז ו

 0  ההצעה

ולמציע שהגיש הצעתו לא  נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברהבמכרז זה כל האמור  3404

מבלי  0ה בקשר למכרז זהאו מי מטעמ/או דרישה כלפי החברה ו/או תביעה ו/תהיה כל טענה ו

ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז , לגרוע מהאמור במכרז זה

 0או הדין/ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו

לשנות את המועדים , לערוך שינויים בתנאיו, החברה רשאית לבטל את ההליך בכל עת ומכל סיבה 3405

, לנהל משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם, פי העבודות הנדרש והיקפםהנקובים בו או את או

כי רק האמור במכרז זה ונספחיו וכן במסמכי תיקון , החברה מבהירה0 לדרוש מידע נוסף והבהרות

0 בהתאם להליך המפורט לעיל יחייבו את החברה, אם ישלחו, או תשובות לבקשות הבהרה שישלחו

 0 כל סוג שהוא שנמסרו לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייביםאו אמירה אחרים מ/כל מסמך ו

 ביטול זכיה/ אי בחירה  350

או לבטל /שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת מציע ו החברה 3506

שלא מילא אחר תנאי מתנאי המכרז על ( א: )זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה בשל כל אחד מאלה

למכירת /  לעבודה/ לשירותים / חר חתימת ההסכם או מסירת ההזמנה לרכש מסמכיו לרבות לא

שלדעת החברה קיים ספק סביר ביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף השירותים  (ב)או , הציוד

שהתברר לחברה בכל מועד ( ג)או , י לוחות הזמנים שנדרשו"עפ או באספקת הציוד/ו הנדרשים

דה אילו מידע זה היה בי, משפיע על ההחלטה לבחור בהם מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה

עובדות המעלות את הסיכון העסקי , בכל עת, התבררו לחברה( ד) או, לפני קבלת החלטתה כאמור



 

 

6. 

 

במקרה כזה רשאית 0 מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר, הכרוך בביצוע ההתקשרות עם המציע

הזמנה / למסור את ההתקשרות , או הדין/ז ומבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכר, החברה

למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו ללא עריכת מכרז או הליך 

 0 כמפורט לעיל, י דין"נוסף לקבלת הצעות עפ

הזמנת ואספקת מובא בזאת לידיעת המציעים כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר לביצוע  3503

או לצאת במכרז /או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/לרכשם מחברות ו או/כלל ו המוצרים 

או להתקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים /או נוסף ו/או לקיים כל הליך תחרותי אחר ו/ו

מובהר בזאת כי 0 או נוספים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי/או גופים אחרים ו/או בין חברות ו/ו

כל הליך אחר בו תנקוט החברה יכול שיכלול תנאים ודרישות  בקשה להצעת הצעות מחיר או

 0לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, או אחרים שלא פורטו במכרז זה/השונים מדרישות מכרז זה ו

 המכרז ושימוש במידע שבהצעות זכויות קניין במסמכי 310

, יסופקוש ככל, או מסמכים שיסופקו/והשתתפות במכרז לצורך מציע כל המסמכים הנמסרים ל 3106

ועליו  מציעמושאלים למסמכים אלה ; של החברה ה הבלעדיהם רכוש, למציעים כהשלמה

0 גיש הצעתו ובין אם לאוהבין אם , המועד האחרון להגשת הצעותלהחזירם לחברה לא יאוחר מ

לבד , או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת איזה מהמסמכים האמורים רשאי להעתיקמציע אינו 

       0מהגשת הצעה

לכל , ללא תמורה, (להוציא הדוחות הכספיים)החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל ממציע  3103

לרבות כתיבת מפרט או מסמך דרישות או הסכם או , צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי

פרסום הליך להתקשרות לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים בכוח ולהעביר את המידע ליועציה 

במידה ומידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר 0 קבלו לפי דיןולכל אדם הזכאי ל

תוך ציון החלק החסוי והחברה , יצוין הדבר במפורש בהצעה, סוד מסחרי או מקצועי של המציע

 0תנהג בו בהתאם לדין

 עיון בהצעת מציע  3102

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

, את הצעת המציע וכל מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת המכרז, 8..6-ח"התשנ, חופש המידע

לחשוף סוד מסחרי , לדעת החברה, למעט באותם מסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול

 0או סוד מקצועי

 0אין במכרז זה כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת ביחס לעבודות 3104

 והדין החל  סמכות שיפוט 370

0 יפו סמכות השיפוט הבלעדית –בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב 
 0יחולו על מכרז זה בלבד דיני מדינת ישראל

 פרשנות ותחולה 380

אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז , ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז 3806

 0תנאי אחר מתנאיואו של 



 

 

3. 

 

יחול סדר העדיפות בהסכם , בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו 3803

או מטיבות יותר /ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו

 0  עם החברה

מעות שיש להם תהא להם המש, מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו 3802

 0אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר, 6.86 –א "התשמ, בחוק הפרשנות

 

 

 ,בכבוד רב         

 מ "חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע
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 טופס הצעת מחיר -' נספח א
 (להסכם 'א החברה כנספחבגמר ההליך יצורף על ידי )

('מעטפה ב)  

 

 מחירונים -( 07%) 4קבוצת שקלול 

' מס

 סעיף
 תחום שם המחירון

הנחה על המחירון האחרון 

 %ב שפורסם

6 3M 
אחזקת  \דבקים לתעשייה 

 מבנים
_______% 

3 Metabo כלי עבודה _______% 

2 SIGNET ארגזים \ כלי עבודה _______% 

4 STANLEY  ארגזים \כלי עבודה _______% 

5 Steel-Work ארגזים \ כלי עבודה _______% 

1 PROFXENE כלי עבודה _______% 

7 ZIKA ךציוד ריתו _______% 

 %_______ כלי עבודה סאבקו 8

 %_______ דרגשים \ סולמות סולמות חגית .

 %_______ מדחסים, כלי עבודה שטל .6

 ____________: %ממוצע שיעור ההנחה ב

 

  

  

 (07%) 7קבוצת שקלול 

' מס

 סעיף
 %כ שיעור הנחה ב"סה שם המוצר

6 

מחירון *) החנות מוצרי כל על הנחה

 (משוקלל של החנות לפי קטגוריות

 שבקבוצת במחירונים נכללים שאינם

 ____________% דלעיל 6 שקלול
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  לחישוב הצעת המחירלהלן תוצג דוגמא מספרית: 
 

 (זוכה)' מציע א

 A B  

 ניקוד ההנחהשיעור  משקל קבוצת שקלול

6 5. 65% 5. 

2 5. 3.% 5.( *3./36= )47016 

 0.64.=  47016+.5   כ"סה

 

 'מציע ב

 A B  

 ניקוד שיעור ההנחה  משקל קבוצת שקלול

6 5. 6.% 5.( *6./65= )22022 

3 5. 36% 5. 

 37.77=  .22022+5   כ"סה

 

 

 :הערות

 * על המציע לפרט את ההנחות ביחס לכל המוצרים המופיעים במחירון זה –מחירון משוקלל של החנות ,
 (0 'מסגרות וכו, פרזול, ניקיון, בנייה: דוגמא)לפי קטגוריות  ןיינתאחוז ההנחה 

 0של החנות ניםמחירוה על המציע לצרף להצעתו את כלל 

  60סעיף , 3לת שקלול בבטיובהר כי על המציע לרשום את אחוז ההנחה הכולל המשוקלל 

  גרסה העדכנית ביותר שפורסמה טרם מועד הגשת בהמחירונים המפורטים לעיל הינם המחירונים
 0ההצעות

 0או להוסיף שמות מחירונים/אין לשנות ו 

 בטווח ) בכל אחת מבין קבוצות השקלול( באחוזים)ציין את שיעור ההנחה ל מוטלת החובה על המציע
באחת או יותר מבין קבוצות , אינו מעוניין להציע הנחה כי במידה ומציע, יובהר(0 %..6-%.שבין 

 %0.עליו לציין ששיעור ההנחה הינו , השקלול

  0מ כדין"יתווסף מעלמחיר המחירון בשקלול ההנחה 

  0לפי רכישת המוצרים בפועל על ידי החברה יבוצעמובהר כי התשלום 

  במקרה שבו נרשמה הצעת המחיר במספרים ובמילים וישנה אי התאמה בין מחיר הנקוב במלל לעומת
 0 המחיר הנקוב במספרים יגבר המחיר הזול מביניהם
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 וכן  לרבות דמי המשלוח למרכז האחזקה הרלוונטי, המציע מצהיר כי הצעתו כוללת את אספקת הציוד
יובהר כי באפשרות  0להסכם 66כם כמפורט בסעיף את כל העלויות הנוספות הכרוכות בביצוע ההס

, תוספת תשלום ללא, או לבקש לקבל משלוח/החברה לאסוף את הציוד באופן עצמאי מסניף הספק ו
 0בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וצרכיה

 גם אם אינן מופיעות , דין והסכם, בכל מקרה המציע חייב לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק
 0עילל
 
 
 

 
הצעתי שלמה , אין לי כל סייג לגביהם, הבנתי אותם, מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההליך ונספחיו הריני

 0מ"למעט מע, בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו כל הקשורוהתמורה שבהצעתי כוללת את 

 
 

  אישור המציע

ההזמנה להציע הצעות על נספחיה  בחתימתנו להלן הרינו לאשר את הצעת המחיר של המציע לפי כל תנאי

 (:לרבות הסכם ההתקשרות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חותמת  חתימה תפקיד שם מלא
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 שנתי רכש אומדן – 'ב נספח

 

 םואינבשנתיים הקרובות   הצפוי ההתקשרותשל היקף  הנתונים בטבלה להלן מהווים סקירה כללית

יירכש שהטובין  0להיקף רכישת הטובין בפועל כל הנוגעבבכל דרך שהיא  החברהמחייבים את 

כפי והחברה תהא רשאית לרכוש טובין  בלבד במהלך תקופת ההתקשרות יהא על פי צרכי החברה

 :וא בכך כדי להשפיע על מחירבכל כמות שהיא מבלי שיה

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 0ככל הנדרש כדיןמ "מע להם ויתווסףח "בש הינם לעיל בטבלה המחירים*

  

 אזור
התקשרות שנת 

 ראשונה
התקשרות שנת 

 שנייה

 ...,.8 ...,.8 צפון

 ...,..6 ...,..6 מרכז

 ...,.8 ...,.8 דרום
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 הסכם  -' גנספח 
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 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים צהירת - 'דנספח 

 ('מעטפה א)

עלי להצהיר את האמת וכי לאחר שהוזהרתי כי _______________, 0 ז0ת, _______________ מ"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/אהיה צפוי

"( המציע: "להלן[ )שם התאגיד]___________________ ב________________ אני משמש בתפקיד60
 –ו "התשל, ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים3ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 

 לאספקה טכניתוזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי "( חוק עסקאות גופים ציבוריים: "להלן) 6.71
(INGL/TENDER/2019/22) (0 החברה: "להלן)מ "שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע" 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן30

 ;***ביותר משתי עבירות** אליו לא הורשעו *ציע או בעל זיקההמ  □

אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז , ציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותהמ □

 0חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 6.710 –ו "תשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים( א)ב3כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 2606.0.30הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע" **

איסור )או עבירה לפי חוק עובדים זרים  6.87-ז "התשמ, עבירה לפי חוק שכר מינימום –" עבירה" ***

ולעניין עסקאות לקבלת שירות  6..6 –א "התשנ, (העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים

גם עבירה על הוראות , 3.66 –ב "התשע, של דיני העבודה לחוק להגברת האכיפה 3כהגדרתו בסעיף 

 0החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן20

: להלן) 8..6 – ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק . סעיף הוראות –' א חלופה □

 0ציעהמ על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק"

 0ציע והוא מקיים אותןהמ על חלות זכויות שוויון לחוק . סעיף הוראות –' ב חלופה  □

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –לעיל  2בסעיף ' למציע שסימן את חלופה ב40

 0עובדים ..6 -ציע מעסיק פחות מהמ –( 6) חלופה □

ל משרד העבודה "והוא מתחייב לפנות למנכ, עובדים לפחות ..6ציע מעסיק המ –(  3) חלופה  □

, לחוק שוויון זכויות .והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף , הרווחה

 0לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 

פי והשירותים החברתיים ל, ל משרד העבודה הרווחה"במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ

 –(  3)ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה , לעיל( 3)הוראות חלופה 

לחוק שוויון  .ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף , הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו

 0הוא גם פעל ליישומן, זכויות
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ל משרד העבודה "המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ -לעיל'  למציע שסימן את חלופה ב50
ככל שתהיה התקשרות ) החברהימים ממועד התקשרותו עם  .2והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 (0  כאמור

 והננו מתחייבים לקיים את כל , הבנו את תוכנה, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הננו מצהירים10
 0הוראותיה

 :ולראיה באנו על החתום בשם המציע

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

    

 

 

 אימות חתימה

 

__________ ביום  ת בזאת כי/מאשר_________ רישיון ' מס_____________ ד"מ עו"אני הח
אשר ' __________________ גב/מר_______________________ ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע
( ת לי באופן אישי/המוכר/ )'____________________ מס0 ז0עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/זיהה

עים בחוק אם ה לעונשים הקבו/תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו
 0מה עליו בפני/ה דלעיל וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/לא יעשה

 

 

                ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו         
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 אישור זכויות חתימה בשם המציע - 'הנספח 

 

 ('מעטפה א)

 

 

' גב/ת שחתימות מר/מאשר __________,רישיון ' מס__________________, ח "רו/ד"עו, מ"אני הח

0 ז0ת ת/נושא' _____________________ גב/ומר' ______________, מס0 ז0ת ת/נושא______________ 

 [השלם השם המלא של המציע]  __________________בשם ' ___________________________, מס

וצורף , י המציעל ידהצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע, מסמכי הליך ונספחיועל "( המציע: "להלן)

בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם למסמכי , נחתמו על פי כל דין, להצעתו במסגרת ההליך

תת ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת ל/כן אני מאשר0 ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע

 0תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע

  

 _____________         ____________________ 

 ח"רו/ד"חתימה וחותמת עו           תאריך          

 

 

 

  



 

 

3. 

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים – 'ונספח 

 

 ('מעטפה א)         

 לכבוד 

 "(ז"נתג" / "החברה)" מ"חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

 

/ שותפות0/ פ0ח]______________ [ שם מלא]_________________ מ מצהירים בזה בכתב בשם "אנו הח

  [ז"ת

 : מצהירים בזה בכתב כדלקמן"( המציע: "להלן)

  0"(המציע: "להלן)_________________  -ב_________________ משמש בתפקיד  הנני 60

 0מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע הנני 30

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור  20
 0או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים/החברה ו

בכל עת לקראת חתימת ההסכם או , אנו נמסור לחברה, בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל 40
דירקטורים / ע "ני/ כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות , אשר ייקבע על ידי החברה במהלך ביצועו במועד

, או כל גוף אחר רלוונטי/או התשתיות ו/או האנרגיה ו/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/ בתאגיד 
 0 המתחרה בעסקי החברה

בין במישרין ובין , נים כלשהואו עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניי/תפקידינו ו 50
ואין בתפקידינו או , על ידינו בעבור החברה שתבוצענהעם העבודות , בין מקצועי ובין עסקי, בעקיפין

במקרה של 0 על ידינו בעבור החברה שתבוצענהעבודות העיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את 
 הננו, בישיבות השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ותים תוך כדי ביצוע העבודהיווצרות ניגוד עניינ

, כן כמו0 אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מייד, החברהל "למנכ או לממונה כך על להודיע מתחייבים
 ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו

 0בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים

או לא /לא נציע ו, 6.77-ז"התשל, לרבות חוק העונשין, בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין 10
או לאחר סיומו /בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או נבקש/או נקבל ו/ניתן ו

או /לרבות המלצה ו, כל טובת הנאה, או עסקו של אחר/קינו ואו עס/או עבור אדם ו/עבורנו ו, מכל סיבה
, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, או כל דבר בעל ערך/או כסף ו/או זכות ו/החלטה ו

או /או כל הסכם ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות ו/במטרה להשפיע במישרין ו
או /או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או מעשה ו/ו על החלטה וא/הזמנה הנובעים ממנו ו

או הזמנה /או כל הסכם ו/בקשר להליך ההתקשרות ו, או כל גורם אחר/או מי מטעמה ו/עובד החברה ו
 0הנובעים ממנו

לא  ,או הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי הליך התקשרות ו, אנו 70
או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו /נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו

אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של , או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם/טיפלנו ו
חייבות זו תמשיך הת0 החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים

 0 בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה



 

 

2. 

 

או מי /או עובד החברה ו/עם נושא משרה בחברה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או שיתפנו פעולה/לא שידלנו ו 80
או /או כל הסכם ו/סודי הקשור להליך התקשרות ו/ או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי /מטעמה ו

  0וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם, הנובעים ממנו הזמנה

או מי /או עובד החברה ו/עם נושא משרה בחברה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או שיתפנו פעולה/לא שידלנו ו 0.
וכן לא נעשה כן , או לא תחרותית/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/מטעמה ו

 0כםלאחר מועד חתימת ההס

סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו , נציגינו, קבלני המשנה שלנו, אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו 6.0
או /או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו

 0 הזמנה הנובעים ממנו

 0או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו/נוי בפרט והננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שי  660

אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף  630
 0 תפקידנו כנותן שירותים לחברה

והננו מתחייבים לקיים את כל , הבנו את תוכנה, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הננו מצהירים 620
 0הוראותיה

 :ולראיה באנו על החתום בשם המציע

 

 

 

 אימות חתימה

 

__________ ת בזאת כי ביום /מאשר_________ רישיון ' מס_____________ ד"מ עו"אני הח
אשר __________________ ' גב/מר_______________________ ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע
( ת לי באופן אישי/המוכר/ )'____________________ מס0 ז0עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/זיהה

ה לעונשים הקבועים בחוק אם /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו
 0בפנימה עליו /ה דלעיל וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/לא יעשה

 

                   ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו        

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' זנספח 

 ('מעטפה א)

 

העסק הינו בשליטת / ת בזאת כי התאגיד /מאשר______________________, ח "רו/ד"עו, אני 60

 0 3..6-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב3אישה כהגדרתו בסעיף 

' הינה גב______________________ עסק / המחזיקה בשליטה בתאגיד  30

 0______________________0 ז0ת____________________, 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

מצהירה _____________________, 0   ז0ת, _____________________________, אני

' ב3נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף __________________________ העסק / בזאת כי התאגיד 

 0 3..6-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

  

     

 ח"רו/ד"חתימה וחותמת עו  ח"רו/ד"שם עו  תאריך
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 פריסת סניפים של המציע תצהיר  –' חנספח 

('מעטפה א)   
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת _______________, 0 ז0ת_______________ , מ"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/וכי אהיה צפוי

: להלן[ )שם התאגיד]___________________ ב________________ משמש בתפקיד אני .4
ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו "( המציע"

: להלן)מ "שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע (INGL/TENDER/2019/22) לאספקה טכנית
  ;"(החברה"

 ;הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע 30

 (:מבין מהאפשרויות הבאות או יותר אחתסמן )הנני מצהיר כי  20

  ממרכז התחזוקה של  מ"ק 40שאינו עולה על ( מרחק אווירי)למציע קיים סניף הממוקם ברדיוס

 0_______________________________: ציין את כתובת הסניף ; הצפוןהחברה באזור 

  ממרכז התחזוקה של  מ"ק 70שאינו עולה על ( מרחק אווירי)למציע קיים סניף הממוקם ברדיוס

 0_______________________________: ציין את כתובת הסניף ; המרכזהחברה באזור 

  ממרכז התחזוקה של  מ"ק 07שאינו עולה על ( מרחק אווירי)למציע קיים סניף הממוקם ברדיוס

 0_______________________________ :ציין את כתובת הסניף 0 הדרוםהחברה באזור 

 0והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה, את תוכנההבנתי , כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה  40

 

 :ולראיה באתי על החתום בשם המציע

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

 

 אימות חתימה

__________ ת בזאת כי ביום /מאשר_________ רישיון ' מס_____________ ד"מ עו"אני הח
' __________________ גב/מר_______________________ ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע

ת לי /המוכר/ )'____________________ מס0 ז0עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/אשר זיהה
ה לעונשים /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו( באופן אישי

 0מה עליו בפני/ה דלעיל וחתם/ות תצהירוה את נכונ/אישר, תעשה כן/הקבועים בחוק אם לא יעשה

 

                   ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו        

 
 

  

 



 

22 

 

 המציע על קריאת והבנת מסמכי המכרז  אישורו הפצה בחירת איזור – 'ט נספח

('מעטפה א)  
 

           

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת לאחר _______________, 0 ז0ת, _______________ מ"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/וכי אהיה צפוי

: להלן[ )שם התאגיד]___________________ ב________________ אני משמש בתפקיד 60
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי "( המציע"

: להלן) מ"שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע (INGL/TENDER/2019/22) ספקה טכניתלא
 ; "(החברה"

הנני מצהיר בחתימתי כי קראתי והבנתי את כל הוראות המכרז לרבות כל נספחיו כולל הסכם  30
והם תכנם מובן וברור לי ואין לנו כל הסתייגות לגביהם , פחיו שצורף למכרזסההתקשרות על כל נ

 ;מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 :יצירת קשר עם המציעלהלן פרטי  20

 : איש קשר

 _____________________: מכשיר נייד___________________ : טלפון

 _________________________: דואר אלקטרוני____________________ : פקס

 פרטי המציע

 ___________________  ________: כתובת __________________________: שם המציע

  __________________: תפקיד נציג המציע _______________________: שם נציג המציע

  __________________: פקס________________ : טלפון

 __________________:תאריך

 מבין יותר או אחת סמן)זאת עבור אחד או יותר מבין האזורים הבאים  הצעתימעוניין להגיש  אני 40

 (:הבאות האפשרויות

 צפון; 
 מרכז; 
 0דרום 

 :ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן

 

יש לשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות במכרז לכתובת דואר אלקטרוני 

  daniel@ingl.co.il 

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא

     

    

mailto:daniel@ingl.co.il
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 עמידה בתנאי סף תצהיר  –' ינספח 

('מעטפה א)   
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת _______________, 0 ז0ת, _______________ מ"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/וכי אהיה צפוי

: להלן[ )שם התאגיד]___________________ ב________________ משמש בתפקיד אני .4
ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו "( המציע"

: להלן)מ "שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע (INGL/TENDER/2019/22) לאספקה טכנית
  ;"(החברה"

 ;הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע 30

  0ציוד טכני מתכלהשנים לפחות באספקת  5המציע הינו בעל וותק של הנני מצהיר כי  306

 כולללא )ח "ש ...,...,6 לפחות של, מתכלה טכני ציוד מאספקת, שנתי כספי מחזור למציע 303

 :3.61-3.68 מהשנים אחת בכל, (מ"מע

 _____________: ח"בש 3.61מחזור כספי שנתי בשנת  30306

 _____________: ח"בש 3.67מחזור כספי שנתי בשנת  30303

 _____________: ח"בש 3.68מחזור כספי שנתי בשנת  30302

 בעלת אחתתעשייתית  חברה לפחות עבור מתכלה טכני ציוד באספקת ניסיון בעל המציע 302

שקדמו למועד האחרון  האחרונות שנים בשלוש, בשנהח "ש מילון .5 לפחות של כספי מחזור

 :להגשת הצעות

 0___________________: שם החברה 30206

 0__________________ :הציוד שסופק 30203

 0__________________ :מועד אספקה 30202

 

 0והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה, הבנתי את תוכנה, כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה  20

 :ולראיה באתי על החתום בשם המציע

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

 

 חתימהאימות 

__________ ת בזאת כי ביום /מאשר_________ רישיון ' מס_____________ ד"מ עו"אני הח
' __________________ גב/מר_______________________ ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע

ת לי /המוכר/ )'____________________ מס0 ז0עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/אשר זיהה
ה לעונשים /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/הזהרתיוולאחר ש( באופן אישי

 0מה עליו בפני/ה דלעיל וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/הקבועים בחוק אם לא יעשה

 

                   ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו        


