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 הגדרות .9

 :תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם, זה במכרז

, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, בעל עניין בתאגיד או קרובו - "בעל זיקה"
 .9168 –ח "התשכ

 - "ההסכם"
ההסכם המצורף למכרז זה וכן מסמכי המכרז על כל נספחיהם חתומים על ידי 

או ההסכם מפנים אליהם /וכל מסמך אחר אשר המכרז ו, החברה והקבלן
  . במפורש אף אם לא צורפו

 .פי תנאי המכרז-שהחברה הודיעה לו כי הוא הזוכה עלמציע במכרז  - "הזוכה"

 או "החברה"
מ או וועדת המכרזים של החברה בהרכבה "הגז הטבעי לישראל בעחברת נתיבי  - "ז"נתג"

 .לרבות צוות מטעמה שמונה לשם בדיקת ההצעות, כפי שהוא מעת לעת

 - "הצעה"
פי המכרז -הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על

בצירוף מסמך זה וכל הבהרה או , ונספחיו כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין
 .תיקון לו

הצעת "
או " המחיר

כתב "
 "כמויות

- 
סוג העבודה , טופס הגשת הצעת מחיר וכתב הכמויות המפרט את היקף

החברה רשאית . ב"המצ' שיגיש המציע בנוסח נספח א, והתמורה נשוא מכרז זה
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את טופס הצעת המחיר בהתאם לצרכיה

נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות המוקנות לו  - "  הממונה"
 . בהסכם

מערכת "
לחוק משק הגז  3כהגדרתה בסעיף , המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל - "ההולכה

 .3..3 –ב "התשס, הטבעי
 "העבודות"

או 
 "השירותים"

 .הזוכה לחברהתן וכל שירות אחר שי להלן 2.4  - 2.3 מפורט בסעיפים כ -

 

 רקע כללי על החברה .3

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

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

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

 Pressure Reduction)וכן תחנות להפחתת לחץ הגז , תחנות להגפת גז, תחנות קבלה לגז, מ ויותר"ק .65

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

של החברה ( 'סדרה ד)שמטרתו רישום של אגרות חוב , פרסמה החברה תשקיף לציבור 5.3.98..2ביום 

אגרות החוב , 7.6.3.98החל מיום , בהתאם. הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב למסחר ברשימה

 .של החברה רשומות למסחר בבורסה ולכלל הציבור האפשרות לסחור בהן( 'סדרה ד)

 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת 

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

 .מצג או התחייבות מצד החברה

 תנאיה ולוחות זמנים לביצועה , מהות ההתקשרות .2

יונים , דרורים)ציפורים  מטרדיקיימות בעיות קשות של ( PRMS מתקני .4-כ) מתקני החברהבחלק מ .2.9

לקינון ולינה ובכך מהווה בית גידול  נה יוצרת מקומות מוגנים ומקוריםהמב תארכיטקטור(. 'וכדו

http://www.ingl.co.il/


 

 

5 

 

מתקנים לגרום נזק ל יכולים ציפורים מביאות לאתריםולכלוך אחר שה לשלשת .הציפוריםשל 

 .ציודול

למניעת מטרדי ציפורים כמפורט במפרט  לחברה צורך בקבלן לאספקה והתקנה של רשתות .2.3

תחזוקה וכן , באתרים בהם לא מותקנות רשתות"( רשתות: "הלןל)' ב כנספח ב"השירותים המצ

 . של הרשתות בכלל אתרי החברה( תיקון והשלמות של רשתות)שוטפת 

החברה  תחזוקה וניקיון של גגות כלל מתקנילצורך ביצוע שירותי לחברה צורך בקבלן , בנוסף .2.2

 .'ב כנספחב "כמפורט בנספח השירותים המצ (מרזבים ותעלות ניקוזלרבות )

ועבודות  2.2  -ו 2.3  בסעיפים יםהמפורטהשירותים לביצוע  ממציעיםהחברה מעוניינת לקבל הצעות  .2.4

בכתב הכמויות המצורף הכל כמתואר ו ,בהתאם לצרכיהונוספות בתחום כפי שידרש על ידי החברה 

 . 'בכנספח ובהתאם למפרט השרותים המצורף  'אכנספח 

חלקים הנדרשים לביצוע החומרים וההלוגיסטיקה אספקת , הזוכה יהיה אחראי לכל היבטי הניהול .2.5

באופן  וזאת, המסמכי המכרז כמפורט, לצורך ביצוע העבודות הנדרש אדםהכח לאספקת ו ,העבודות

 .ולשביעות רצון החברה מיטבי

חיוניות מערכת ההולכה לגז נוכח שירותים לביצוע ההחשיבות הלאומית במובא לידיעת המציעים  .2.6

 ,הצורך לעמוד בהתחייבויות החברה כלפי ספקי וצרכני הגז הטבעי והנזקים, למשק האנרגיה הטבעי

ולכלל המשק  הגז הטבעי לצרכני, לספקי הגז הטבעי, להיגרם לחברה שעלולים ,בין היתר הכספיים

 . בוטבעי לפי ההסכם ובלוחות הזמנים שנקבעו  בישראל בשל אי אספקת גז

בכל פעולה שיש , או בעקיפין/במישרין ו, בהגשת הצעתם מתחייבים המציעים שבכל מקרה לא ינקטו .2.7

או לעצור את מכרז זה וביצוע השירותים על פיו מבלי לגרוע מסעדים /או לדחות ו/לעכב וכדי בה 

 .אחרים שבדין

, הממונהאת מ מפורשות ותחברה ולאחר קבלת קריאה והוראבהתאם לצרכי ה והשירותים יבוצע .2.8

 בסביבה יבוצעו השירותיםמ חלק, כמו כן .במועדים שייקבעו על ידו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

 בנוסףכי , לפיכך יובהר. (קרקעית תתאו /ו עילית)גבוה  בלחץשל גז טבעי  פעילה הולכה מערכת של

 .פ נהלי החברה"ע ,ולבצע תיאום לקבל אישורים נוספים דרש הזוכהיי, לקבלת  אישור הממונה

אושרו ישובלבד קבלני משנה  או באמצעות/באמצעות עובדיו וי הזוכה כל השירותים יבוצעו על יד .2.1

 .מסמכי המכרז וההסכםעל ידי החברה בהתאם להוראות מראש ובכתב 

 .'ג כנספחהמצורף ( על נספחיו)הסכם הוראות היבוצעו בהתאם ל השירותים ..2.9

בים בדיווח מלא של הנתונים והעובדות יהמועסק מטעמו בביצוע השירותים מחויח האדם המציע וכ .2.99

מבלי לגרוע מחובתם לבצע את תפקידם כנדרש לפי ההסכם )לממונה בקשר עם ביצוע השירותים 

 .זוכההווה הפרה יסודית של ההסכם מצד התאי עמידה בדרישות אלה (. ונספחיו

הדרישות וההפניות . הינו תמצית כללית ולא ממצה מעיקרי השירותיםכי האמור לעיל , מובהר .2.93

, על נספחיוהמכרז יהיה מחויב באספקת כל השירותים בהתאם לתנאי זוכה והשלהלן אינן ממצות 

המהווים חלק בלתי נפרד , לרבות ההסכם של החברה ושאר הנספחים ככל שצורפו במהלך המכרז

או אי התאמה בינם לבין האמור /ברו בכל מקרה של סתירה והוראות ההסכם ונספחיו יג. ממכרז זה

 .למכרז 2 בסעיף 
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 שירותים וציוד, כוח אדם .4

והציוד בהיקף הנדרש לביצוע השירותים  ח האדםלספק את כל כהמציע בהגשת הצעתו מתחייב  4.9

 .  במסגרת לוחות הזמנים הנדרשים ובהתאם להסכם

הינה משוערת ומבוססת על אומדן שנתי לעבודות  'בנספח א המפורטת ותעבודהוהיקף תכולת  4.3

או /על אף האמור החברה אינה מתחייבת לכמות ו .צרוך החברה במהלך תקופת ההתקשרותתש

או תביעה בקשר לכמויות ולהיקפים /ת ולזוכה לא תעמוד כל טענה והיקף כלשהם של העבודו

זמנים להשלמת כל ההעבודות ולוחות  עדוףית, הזמנת ביצוע העבודות. י החברה בפועל"שיוזמנו ע

החברה רשאית להוסיף עבודות על המפורט ברשימה . אחת מהעבודות יקבעו על ידי הממונה

 . 'שבנספח א

או לבצע /או לפצל ו/או להקטין ו/להגדיל ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, החברה רשאית 4.2

ם מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי, יםהמבוקשהשירותים בשלבים את 

ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר  'בנספח אובתמורה המפורטים 

 .וסוג שהוא מכל מין

. כלשהו מינימאלי בהיקף ממנו עבודות תזמין החברה כי, לזוכה מבטיחה אינה זה במכרז הזכייה 4.4

. כלשהו בהיקף ידו על עבודות מסוימות ביצוע אי בדבר הזוכה מטעם טענה כל תישמע לא, כמו כן

מים החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש יחידות מסוג אחד או יותר בהיקף ובכמות המתאי

 .לשביעות רצונה ושיקול דעתה הבלעדי, לצרכי החברה

או בהיקף /או בדרישות הטכניות ו/או במידות ו/מובהר כי ייתכנו שינויים בפרטים ו, כמו כן 4.5

או לאחר מכן לא /זוכה במועד מתן ההוראה להתחלת העבודה ולשינויים אשר ימסרו . השירותים

פרט לתשלום עבור , או לתביעה מכל מין וסוג שהוא/ות ו/י היחידה/יהוו כל עילה לשינוי במחיר

 .בפועל לפי המחירים המוסכמים בהסכם יםהמבוצע או השירותים/ו העבודות

כמפורט , על המציע להעמיד אנשי קשר זמינים מטעמו להבטחת קיום ההסכם ולפתרון בעיות 4.6

 .בהסכם

 המוחלט לבצע דעתה לשיקול רשאית בהתאם החברה. העבודות בביצוע בלעדיותלא תיהיה  לזוכה 4.7

 שתימצא כפי התקשרות סוג בכל, אחר גורם כל באמצעות והן הן בעצמה העבודות כדוגמת עבודות

מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי היחידות ומבלי שיהיה בכך כדי , לנכון

 . להקים לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא

לפי דרישתה ולוחות הזמנים , מתחייב בהגשת הצעתו לספק לחברה שייבחר לביצוע השירותים מציע 4.8

מראש ובכתב א בעל כשירות כמפורט במכרז ובהסכם אשר יאושרו על ידי החברה "כ, הנדרשים לה

מראש בקשר עם  ימים .2הודעה של , ככל הנדרש, החברה תמסור לזוכה. לפי שיקול דעתה הבלעדי

 . ל"א הנ"צום כהגדלה או צמ

על המציע לוודא בטרם הגשת הצעתו כי הבין את כל הוראות ההסכם העוסקות בתשלום התמורה  4.1

בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש על כל . ובביצוע שינויים בשירותים ובתמחירים השונים

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

  .לאמור בסעיף קטן זה
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 תקופת ההתקשרות ואופציות להארכתה .5

 חתימתוחודשים לאחר מועד  93למשך תיהיה ההסכם שייחתם עם הזוכה תקופת ההתקשרות לפי  .5.9

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

התקשרות לתקופות  ההסכםתקופת את ובהתאם לצרכי החברה לחברה מוקנית האופציה להאריך  .5.3

וזאת , (חודשים או פחות 93תקופה כזו יכולה להיות לדוגמא גם )כל אחת חודשים  34ל עד שנוספות 

לפי , להלן ביחד ולחוד)הראשונה ת ההתקשרות ממועד סיום תקופכ "סהחודשים נוספים  48-עד ל

 "(.תקופת ההתקשרות הנוספת: "העניין

ימים לפני תום תקופת ההתקשרות  .2לזוכה עד בכתב הארכת תקופת ההסכם תיעשה במתן הודעה  .5.2

 .לפי העניין, ההתקשרות הנוספתתקופת הראשונה או 

 תנאי סף להגשת הצעות  .6

בכל התנאים , ים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרזציערשאים להשתתף במכרז זה מ

 :המפורטים להלן במצטבר

 ;או עוסק מורשה בישראל רשום כדין בישראל (חברה או שותפות)תאגיד הינו  המציע 6.9

ח "ש ...,..5עמד על  3.98 -ו 3.97, 3.96המציע בכל אחת מהשנים של השנתי כספי המחזור ה 6.3

 .לכל שנה לפחות

שונים  *פרוייקטים 2לפחות  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרזשנים  2-המציע ביצע ב 6.2

 .פרוייקטכל ל (מ"כולל מע לא)ח "ש ...,.5בעלי היקף כספי של לפחות 

של לא  שטח מצטברב ציפורים כביצוע עבודות התקנת רשתות" פרוייקט"יראו זה  סעיף לעניין* 

 .ר באתר"מ ...,9-פחות מ

 .להלן 7 נציג המציע השתתף במפגש הקבלנים כאמור בסעיף  6.4

 שכר תשלום יןילענ, 9176 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב3 סעיף בדרישות עומד המציע 6.5

 .כדין זרים עובדים והעסקת מינימום

אכיפת ניהול )ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים  פנקסי חשבונות מנהל המציע 6.6

וקיימים בידיו כל האישורים והתצהירים הנדרשים , 9176-ו"התשל, (חשבונות ותשלום חובות מס

 .לפיו

על ההצעה לכלול . הצעתו לא תובא לדיון, מציע שלא יעמוד בהם; התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף

 . ושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעילאת כל המסמכים הדר

די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע , להלן 96.9  המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף

אשר אמור להתקיים במועד , ברה מבחינה בין תנאי הסף המהותייובהר כי הח, יחד עם זאת. בתנאי הסף

. 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 רשאית , יובהר, כמו כן. דבר נדרש על פי שיקול דעתהאם ה, הסברים או מסמכים נוספים

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

בין מחמת אשם המציע או , העדר תיעוד מספיק, השמטות, וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות

 .רשלנותו ובין אם לאו
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  חובה - פגש קבלניםמ .7

 PRMSבאתר  (י שיקול דעתה הבלעדי"או מספר מפגשים נפרדים עפ" )מפגש קבלנים"החברה תערוך  7.9

 .(סמוך ליער חרובית)חניון בכניסה לתחנת הכח דליה אנרגיה ב: המפגש מקום .דליה

  .להלן 92.9 בסעיף כמפורט הוא הקבלנים מפגש המועד ל 7.3

 . הצעה למכרזומהווה תנאי להגשת  חובה הינההקבלנים ההשתתפות במפגש  7.2

עד  'טנספח בב "למסור על כך הודעה בנוסח המצ שתתףהמעל  ,מפגש הקבלניםעל מנת להשתתף ב 7.4

מטעם החברה בדואר אלקטרוני שפרטיו מופיעים נמען הודעה זו תשלח ל .הקבלנים מפגש מועדל

 . ל"בטלפון או בדוא ,כאמור ,על המציע לוודא את קבלת הדואר האלקטרוני. להלן 94  בסעיף

 אחריות לבטיחות .8

אם , יישא באחריות לעובדיו ולקבלני המשנה מטעמו ויידרש להישמע להוראות הבטיחותהזוכה  8.9

: לדוגמא)מבוצעים השירותים בהם או גורמים אחרים בשטחים /וככל שתינתנה על ידי החברה ו

, למען הסר ספק. וישתף עמם פעולה( ב שבשטחם תבוצענה העבודות"מפעלים וכיו/בעלי קרקע

 .ושא הבטיחות הן כמפורט בהסכם על נספחיופירוט מלוא הדרישות בנ

יידרש לשתף פעולה ולפעול על זוכה ה ,ומחלקות אחרות בחברה םבשל סמיכות השירותים לאגפי 8.3

מחלקה אחרת של החברה ונציגיה אם תינתנה /בסיס הנחיות מחלקת הביטחון של החברה וכל אגף

 .מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת כאמור בהסכם, וככל שתינתנה

 ביטחון ישורא .1

יחויבו , אשר יועסקו מטעמו בשירותים לפי מכרז זה ,מטעמו קבלני משנהעובדי או /עובדי הזוכה ו 1.9

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

השירותים והמציע ביצוע עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק ב 1.3

ללא תוספת , להחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחוןמתחייב 

 .תמורה

על הזוכה והחברה לא תשתתף בעלויות  יחולוכי כל הוצאות בדיקות ומתן אישורי הביטחון , מובהר 1.2

 .אלה מכל סיבה שהיא

, אחר' של צד ג בין של החברה ובין, במקרה של ביצוע שירותים במתקנים רגישים מבחינה ביטחונית 1.4

לעמוד בדרישות  משנה מטעמוהקבלני עובדי או /ו הזוכהיחויבו עובדי , או גישה למערכות החברה

', לרבות של צד ג, פעם לפעםלפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה והמתקן מ שתקבענההביטחון 

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

 אישור עריכת ביטוחים ..9

יבטח הזוכה את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור , על ידי הזוכה והעבודות תחילת ביצוע השירותיםבטרם 

יידרש הזוכה למסור את אישור , בכל עת, לדרישת החברה. בהסכם ונספח אישור הביטוח המצורף לו

 כי החברה רשאית לשקול לפי שיקול דעתה, מובהר .עריכת הביטוח לחברה כשהוא חתום על ידי מבטחיו

או אישורי /הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ו, לרבות לאחר הודעת הזכייה, בכל שלב במכרז, הבלעדי
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עריכת הביטוח ובלבד שלא יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח ומבלי לפגוע בעקרון השוויון 

ע כויתור על החובה אך אין בכך כדי להשתמ, אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים במכרז

 . לערוך ביטוחים כאמור לעיל

 הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים, איסור על תיאום הצעות .99

בעל זיקה למציע האחר , לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, או מי מטעמם/ובעל זיקה למציע , מציע

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

בין , לגבי עניין הקשור למכרז זה, במפורש או מכללא, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, הסכמים 99.9

 ;תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר, בעניין מחירי השירותים המוצעים, היתר

בעלי , החלפתו או גילויו בצורה אחרת בין מציעים, קבלתו, מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז 99.3

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

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

 ;להגשת הצעה זה

ובנוסף  9177-ז"התשל, לרבות חוק העונשין, בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכוח הדין 99.2

לצורך הגשת הצעתם  או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת/המציע ו ,'זבנספח ור האמעל 

 : ההסכם שייחתם עם הזוכה וביצוע

או /או כסף ו/כל טובת הנאה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או לקבל/או לא לתת ו/ו להציע לא 99.2.9

או מחדל /עשה ואו מ/או בעקיפין על החלטה ו/כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו

או כל גורם /או מי מטעמה ו/או עובד החברה ו/של החברה או של נושא משרה בחברה ו

 ;או ההסכם/בקשר למכרז זה ו, אחר

או עובד /עם נושא משרה בחברה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או לשתף פעולה/לא לשדל ו 99.2.3

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

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

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

 .ובהסכם שיחתם בעקבותיו

  עיון וקבלת מסמכי המכרז .93

מגדל , קרית עתידים) 26ראול ולנברג  רחובבמשרדי החברה ב לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  93.9

  .להלן 92.9  כמפורט בסעיף, מינה ארד 'גבהאצל , 23קומה , תל אביב, (עתידים

 .או קבלתם אינו כרוך בתשלום/עיון במסמכי המכרז ו 93.3

את שם מקבל המסמכים והמציע  :כי המכרז למציע ימסור כל מציע לנציג החברהבעת מסירת מסמ 93.2

כתובת ואת  שם איש קשר אחד לפחות אשר מוסמך לייצג את המציע לעניין מכרז זה ;שהוא מייצג

 .למסירת הודעות למציעל "דוא

 :אלקטרוניהדואר כתובת הרים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בוריבל 93.4

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

www.ingl.co.il. 

http://www.ingl.co.il/
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 :הערה

שאותה יש להגיש במועד , (CD)כולל תקליטור  (עותק קשיח)יש לקחת חוברת מכרז מקורית 

 .הגשת ההצעות

 . החברה הינו לעיון בלבד ולא להגשההאינטרנט של חומר אלקטרוני שיופץ באתר 

 לוח זמנים למכרז .92

 :לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן 92.9

מועדים למסירת מסמכי המכרז   א
 (חוברת מכרז)

 בין ', ה –' בימים א, 62.2.6146 החל מיום
 ...:96 – ..:1השעות 

  .דליה PRMS ב 41.11 בשעה 8.7.6146 ביום "מפגש קבלנים"ועד ומקום מ ב

אחרון למשלוח שאלות מועדי  ג
 .42.11 בשעה 41.7.6146 עד יום ההבהר

 .42.11בשעה  61.7.6146 יוםיאוחר מלא  הגשת הצעותאחרון למועדי  ד

לדחות כל מועד מן המועדים האמורים לעיל , בכל מועד, פי שיקול דעתה הבלעדי-החברה רשאית על 92.3

 .נוסףקבלנים  מפגשלקבוע או /או להודיע על מועדים נוספים נפרדים להגשת ההצעות ו/ו

 מכרזות ותיקונים להבהר .94

לבד במסמכי המכרז בפניה בכתב ביחס להבהרות מהחברה קבלת מציע רשאי להגיש בקשה ל 94.9

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

 . עילל 92.9 בסעיף 

החברה רשאית שלא . ככל שתהיינה, לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי במתן התשובות להבהרות 94.3

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

 . לעדידעתה הב לשיקולבהתאם 

תשובת החברה תשלח בכתב על ידי נציג החברה לכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז והיא  94.2

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

, מובהר. רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את החברה. כאמור לעיל

תחייבנה  לא שלעיל האינטרנט באתרתפורסמנה  ולא בכתבתינתנה  שלא הבהרות או תשובותכי 

המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות אך בכל מקרה תשובות  .המשרד את

 .יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ובין אם לאו, אלה לרבות תיקונים לתנאי המכרז

הודעה על כך תישלח לכל ; החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם 94.4

 .המציעים

 תוקף ההצעה .95

(. כולל) מהמועד האחרון להגשת ההצעות חודשים 6למשך ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף  95.9

 החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה

מציע שלא הודיע לחברה על הארכת . לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם ההצעות, הבלעדי

mailto:daniel@ingl.co.il
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לא ישותף , או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל/הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו

 .בהמשך המכרז

אלא באישור החברה או , מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה 95.3

לפי , כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא. פי תנאי המכרז והדין-מקום שהדבר הותר במפורש עלב

 .שיקול דעתה הבלעדי של החברה לפסילת ההצעה

 הנחיות להגשת ההצעה .96

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

מערכת הגנה ל המכרז לביצוע עבודות תחזוק"עליה יהיה כתוב יגיש את הצעתו במעטפה ראשית 

, (ב)מעטפה -ו( א)מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה מעטפה  6המעטפה הראשית תכלול ". קתודית

 :  ןללהבהן יצורפו המסמכים 

לעיל וכן לכל תנאי אחר שעל המציע  6  בתנאי הסף שבסעיףת המציע תתייחס לעמיד (א) מעטפה 96.9

 :להוכיח לחברה ותכלול את כל המסמכים שלהלן

( לפי העניין) העתק תעודת ההתאגדות של המציע או העתק תעודת עוסק מורשה 96.9.9

 ;ד"על ידי עו" נאמן למקור"בצירוף חותמת 

ובכלל זה , שצורף למסמכי המכרזוכן התקליטור על כל נספחיו ( המכרז)מסמך זה  96.9.3

ובצירוף , בצירוף חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך ('גנספח )ההסכם 

מובהר כי בחתימתו מסכים ; ת על כל יתר העמודים"חותמת המציע וחתימה בר

 ;סכם ונספחיהםהה, המציע לכל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז

בנוסח , החשבון של המציע אודות המחזור הכספי השנתי רואהי "חתום ע אישור 96.9.2

 ;'כנספח דהמצורף 

כדין י המציע יד חתום על, ('נספח ה)גופים ציבוריים תצהיר על פי חוק עסקאות  96.9.4

 ;על ידי עורך דין מתומאו

 ;אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין 96.9.5

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו  96.9.6

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

על פי  ,אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה 96.9.7

 ;'ספח וכנ הנוסח המצורף

 ,ע ומאושר על ידי עורך דיןמצימנהל בתצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי  96.9.8

 ;'נספח זכ על פי הנוסח המצורף

על המציע להמציא את האישור והתצהיר , אם המציע הוא עסק בשליטת אישה 96.9.1

על פי הנוסח  ,9113-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב3הנדרשים בהתאם לסעיף 

 ;למכרז 'חכנספח המצורף 

פרטי התקשרות עם נציג הודעה על כוונת המציע להשתתף במפגש הקבלנים וכן  .96.9.9

בנוסח , ל"וכן מען פיזי וכתובת דוא, פקס וטלפון נייד, לרבות מספרי טלפון, המציע

 ;'נספח טכהמצורף 
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 על פי הנוסח המצורף, אישור המציע על קריאת והבנת כל הנספחים למכרז ולהסכם 96.9.99

 ;'ינספח כ

בביצוע  וןניסיעורך דין כי המציע בעל י "המציע ומאומת עתצהיר חתום על ידי  96.9.93

 ;'איספח נכעל פי הנוסח המצורף , השירותים

ת וחותמת "חתומים בר, ששלחה החברה למציע במסגרת המכרז כל הבהרה ותיקון 96.9.92

 .המציע

 'אשבנספח  ותכלול רק את טופס הגשת הצעת המחיר רק להצעת המחירתתייחס  (ב)מעטפה  96.3

אין לצרף את הצעת . להלן 98  בהתאם להנחיות שבסעיף, על ידי המציעשמולא ונחתם  למכרז

 .(א)למעטפה  או כל מידע ביחס אליה המחיר

חוברת המכרז )על העותק המקורי של ההצעה (. העתקים 3מקור בצירוף )עותקים  2-ההצעה תוגש ב 96.2

כל אחת , למען הסר ספק ".מקור"יירשם במקום ברור ( שנמסרה למציע מהחברההמקורית הכרוכה 

 (.העתקים 3מקור בצירוף )עותקים  2תכלול ( ב)-ו( א)מהמעטפות 

, ממסמכי ונספחי המכרז כל עמודבתחתית המציע יחתום בראשי תיבות ובצירוף חותמת המציע  96.4

 . (למכרז 'גנספח )לרבות ההסכם 

. מסמכיו ותנאי ההסכם, לרבות ביחס לתנאי המכרז, הסתייגות כלשהימציע לא יכלול בהצעתו  96.5

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

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

או להודיע על הסרתה כתנאי , לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגותאו , היא מהווה פגם טכני בלבד

ובלבד שהתיקון  ,לתקן את מסמכי המכרז או כל חלק מהם ולשנותם, או בחירתה/לשקילת ההצעה ו

לבטל מכרז , ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה, יחול על כל המציעים

 . ומדת לחברה לפי המכרז והדיןהכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הע, זה

מובהר כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה  96.6

 . או בהצעות שונות

או חלקם השלמות והבהרות לאמור /רשאית לדרוש מהמציעים ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה 96.7

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

 .שיישמר עקרון השוויון בין המציעים

 מקום להגשת ההצעה .97

 92.9  ות כאמורעד למועד האחרון להגשת ההצע תוגשנה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,ההצעות 97.9

בניין )בית כלל , 26ראול ולנברג ' רח, מ"בעחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל : בכתובת שלהלןלעיל 

מינה ' גב –איש הקשר של החברה לעניין זה בלבד  לידי 23קומה , תל אביב, קרית עתידים, (8' מס

 ".המכרזיםתיבת "ל ןהכנסת לצורך( 2-637.452.טלפון ) ארד 

במועד ובמקום  -אלא הגשתה בפועל , משלוח ההצעה במועד כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה 97.3

 . ההגשה שלעיל
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; חתום בידי נציג החברה שהוסמך על ידה לעניין זה, מגיש ההצעה יקבל אישור בדבר מסירת הצעתו 97.2

רת ההצעה בלבד והוא אינו מהווה אישור להגשתה אישור על קבלת ההצעה מהווה ראיה לעצם מסי

 .או לנכונות האמור בה, בהתאם לתנאי המכרז

לדחות כל מועד מן , בכל מועד ומכל סיבה שהיא, שיקול דעתה הבלעדי פי עלרשאית  החברה 97.4

המען שמסרו בעת קבלת מסמכי  פי עלתימסר למציעים  כךלעיל והודעה על  המפורטים המועדים

 .מכרזה

או במועד מוארך  הצעות להגשת האחרון במועד החברה של המכרזים בתיבת תמצא לאש הצעה 97.5

 .כלל תידון לא, לפי העניין, כאמור

 וסופיות התמורה הגשת ההצעה הכספית .98

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

כפול בכמויות י ,'א נספחכהמצורף כתב הכמויות במחירים המוצעים על ידו ימלא את ה המציע 98.9

 . א מהפרקים בנפרד"סכם כיוו במצוינות המשוערות ש

מציע שלא ינקוב במחיר לאיזה  .בכתב הכמויות א מהפריטים"חובה למלא את מחירי היחידה לגבי כ 98.3

מהפרטים בכתב הכמויות תיהיה החברה רשאית לפסול את ההצעה או לראות בעבודות שבפרט 

למציע לא תעמוד כל . וזאת בהתאם לשיקול דעתה, ככלולות במחירי יחידה אחרים בכתב הכמויות

 .  טענה בנושא זה

, ישולמו בשקלים חדשים ,על ידי החברהכפי שיאושרו  ,כי התשלומים בגין השירותים, מובהר בזאת 98.2

לא יתווסף . והם יהוו את התמורה הבלעדית והממצה בעבור כל השירותים שיבוצעו על פי ההסכם

 .מ בלבד"ה סכום נוסף כלשהו אלא מעלסכומים הנקובים בהצע

או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של /לא תהיה צמודה למדד כלשהו ו ההצעה 98.4

  .בע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בואלא אם נק ,המציע

 .זה למכרז המצורפים ונספחיו בהסכם כמפורט השירותים תכולת על תתבסס המחיר הצעת 98.5

החזר או תמורה נוספים מכל סוג , למעט התמורה שלעיל לא יהיה זוכה או מציע זכאי לכל תשלום 98.6

בעבור שכר צוות עובדיו : לרבות, בעקיפיןבמישרין או , עבודתו ושירותיו, שהוא בעבור הגשת הצעתו

עלות הקשורה לציוד , שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע, או קבלני משנה מטעמו/ו

, ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות, עבודה משרדית, טלפון, הוצאות, של המציע

דלק , טיפולים, רכבים, ל"אש, ח קבלניעלויות תקורה ורוו, םתשלומים סוציאליי, תשלומי תגמולים

לרבות )הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה , הוצאות משפטיות ,ביגוד ,פיקוח, ארוחות, לינה, ונסיעות

כל מס , (במסמכי המכרזהוצאות בגין בדיקות אבטחה ובטיחות כמפורט עלויות הקשורות כל ה

ם האדמיניסטרטיביים הדרושים וכל הוצאה אחרת וכלל השירותי, היטלים ואגרות, (מ"למעט מע)

עלויות שונות בהן נשא המציע וכיוצא בכך ללא קשר למספר , החזר הוצאות, השירותיםלביצוע 

 .השעות שהושקעו במתן השירותים

 .הסכםל 94 סעיףכמפורט ב שינויים להערכת בקשרהתמורה בהתאם להוראות תשולם , שינויים בגין 98.7

הן משוערות על בסיס הערכה בלבד והן ניתנות  'אבנספח כי הכמויות שבטופס הצעת המחיר  מובהר 98.8

. כלל לא יבוצעו 'נספח אכאשר יתכן כי סעיפים מתוך , להגדלה או להקטנה לפי הוראות ההסכם
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התמורה הסופית שתשולם למציע שיזכה במכרז תבוצע לפי הכמויות הסופיות שתבוצענה בפועל 

לזוכה לא תיהיה כל טענות  .מטעם החברה בהתאם להוראות ההסכם ידי הממונהושתאושרנה על 

 .בנושא זה

 השתתפות במכרזהוצאות  .91

עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות  91.9

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

בכל , הוצאות משפטיות ואחרות מכל סוג, תשלומים, הגשת ההצעה ועדכונה, וכל ההליכים לפיו

ללא קשר לתוצאות , יהיו על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המציע, מועד לפני ואחרי המכרז

או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה /וכי לא תהיה למציע כל דרישה ו, המכרז כאמור

 . בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך

, מכל סיבה שהיא, כולו או חלקו, במקרה של ביטול המכרז, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 91.3

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

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

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

 .בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור

 ופן הערכת ההצעות ובחירת הזוכהא ..3

 :הבאים לשלבים בהתאם ההצעות את תבחן החברה 9..3

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

 ."(עמידה בתנאי סף: "לעיל ולהלן) כל המסמכים הנדרשים להגשת מכרז זה

' רק עבור המציעים שהצעתם תעבור את שלב א( ב)החברה תבחן את תכולת מעטפה  - 'בשלב 

 . כמפורט לעיל

ההצעה  'בבתום שלב , בכפוף לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין 3..3

ובלבד , תיבחר כהצעה הטובה ביותר ,להלן 4..3בהתאם למפורט בסעיף , הזולה ביותר המשוקללת

שהחברה השתכנעה כי המציע מסוגל ליתן ולספק את כלל השירותים ולקיים את מלוא 

 .ההליך וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות התחייבויותיו כנדרש במסמכי

ינתן משקל  םהא מ"כהצעת המחיר לסיכום אשר לכ ,פרקים 2-מחולק ל' בנספח אכתב הכמויות  2..3

 : כדלקמן, שונה בחישוב הצעת המחיר

 ;%.7יקבל משקל של בכתב הכמויות ' סיכום מחירי פרק א 2.9..3

  ;%.2בכתב הכמויות יקבל משקל של ' סיכום מחירי פרק ב 2.3..3

 .ללא ישוקלל לצורך בחירת ההצעה הזוכהבכתב הכמויות ' גמחירי פרק  2.2..3

במשקלו בהצעת המחיר י הכפלת סיכום הפרק הרלבנטי "עשה עיהמשוקללות חישוב הצעות המחיר  4..3

שהציע את הצעת המחיר המשוקללת המציע . וסיכום התוצאות ,לעיל 2..3 בסעיף היחסי כאמור 

 .בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים לפי המכרז ולפי כל דיןכזוכה במכרז הזולה ביותר יוכרז 
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התיקון יעשה . החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה 5..3

 .הודעה על התיקון תימסר למציע. וירשם בפרוטוקולבמהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה 

רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי , מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז בבחינת הצעת מציע 6..3

בין שמקורה במציע , או לתכולת הצעתו/והמוחלט להביא בחשבון אינפורמציה המתייחסת למציע ו

לפי שיקול דעתה הבלעדי של , לה להשפיעהעלו, או בין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת

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

( ב) ;ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי הליך משפטי תלוי( א) :אחד מהמפורטים להלן

הגשת ההצעה וכן כל גורם שעלול שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד 

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

סיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות ינ( ג); בקשר עם איתנותו הפיננסית של המציע

 ;או משרד ממשלתי אחר/וף ואו בעל השליטה בו לרבות של ג/או התקשרויות קודמות עם המציע ו/ו

או /או גוף ו/או בעל השליטה בו בהתקשרות עם החברה ו/הפרת התחייבות יסודית של המציע ו( ד)

כל מידע רלבנטי אחר ( ה) ;ה עליה הודעה בכתב למציע לגבי אותה הפרהנמשרד ממשלתי אחר שנית

 . שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה

 לערוך אפשרות מתןלרבות , לדרישתה בכל עת, מציע כל מידע הנדרש לחברההר ימסו ,לשם כך

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

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

  .לעילהטובה ביותר כאמור 

 שני כשיר .39

שניה בטיבה האשר הגיש את ההצעה , הבא במדרג ההצעותבזוכה יהיה רשאית לבחור החברה ת 39.9

חודשים ממועד קבלת הודעה  6אשר הצעתו תיוותר בתוקף למשך , "(שני כשיר": להלן) ככשיר שני

 . מהחברה

כה זוההתקשרות עם האו תבוטל /או לא תצא אל הפועל ו/ובמידה ומסיבה כלשהי לא תתאפשר  39.3

 . לביצוע השירותים תיהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני

 פסילת הצעה .33

, (אם קיימת)לרבות בתקופת רשימת הספקים , או מציע בכפוף לדין/החברה רשאית לפסול הצעה ו 33.9

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

 ;את תנאי הסףאו המציע אינם מקיימים /ההצעה ו 33.9.9

או , או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מוטעית, נמצא על ידי החברה כי ההצעה חסרה 33.9.3

או ההצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או , על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא המכרז

 ; או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות תפגענה זכויות עובדים, דו משמעות

בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים , ו בהקשר אליו בערמההמציע נהג במהלך המכרז א 33.9.2

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

 ;או מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק בקשר עם הצעתו, עניינים

 . מציע שלגביו קיים ניסיון רע או שלילי בחברה 33.9.4
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רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע לפי שיקול , לעיל על אף האמור 33.3

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

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

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

בשים לב לתכליתה , להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף 33.3.9

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

כי התכונות שהיו קיימות בידי מקום בו הוכח , תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו

יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מההוראות . תאגיד אחר מצויות למעשה בידי המציע

 ;בקשר עם זהות ואופן התאגדות הגוף שהגיש הצעה למכרז

ובכלל , או תיקונם/או השלמתם ו/או מידע מכל סוג נוספים ו/תיעוד ו, לאפשר הגשת חומר 33.3.3

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

בתנאי מוקדם או הנדרש לצורך בחינת הצעתו לרבות בכל הקשור , לרבות בתנאי סף

, או השירותים/ו או הטובין/או הציוד ו/או כוח האדם ו/לניסיונו ויכולתו של המציע ו

ניין זה כי החברה יובהר לע. ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות למכרז

 .מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו

כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות , להסרת ספק מובהר 33.3.2

אין בה כדי לחייב , וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים, כלשהם בהצעה

 .אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר

אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק , החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו 33.2

 .פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז

 מסירת הודעות והודעה על זכייה .32

מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש , מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו 32.9

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

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

 .רישיונות הנדרשים בדין לעניין נושא ההתקשרות

ת הודעה לאחד מסיר: החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות 32.3

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

משלוח הודעה ; תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה, הודעה שנמסרה ביד; עליה תחליט החברה

באמצעות פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת הדואר 

הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר משלוח . וני שנמסר בהצעת המציעהאלקטר

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

יראו , מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל. ימי עסקים מיום המשלוח 2כעבור 

 .ודעה הובא לידיעתםאת המציעים כמי שתוכן הה

באמצעות , בכתב למען הגשת ההצעה: הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות 32.2

 .או בכל דרך אחרת שתקבע החברה; דואר רשמי או במסירה ביד
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 כללי .34

כל הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק  34.9

 .כרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכםבלתי נפרד מהצעתו ומהמ

או עד למועד /מסמכי המכרז ואו אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של /כל מסמך ו 34.3

רק האמור . ים והמציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהםבטל ,ונמסרשבמידה , הגשת ההצעות

החברה באופן רשמי ובכתב הבהרות וכדומה שהוציאה , בצירוף תיקונים ,וספחימסמכי המכרז ונב

 .יחייב את החברה

או לביצוע /ו כלשהי לקבלת הצעה מכל סוג שהוא אין בפנייה זו התחייבותלמען הסר ספק  34.2

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

או הצעתו /או מי מטעמה שהמציע ו/או מצג על ידי החברה ו/כלשהו במכרז זה כדי להוות הצהרה ו

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

ולמציע שהגיש הצעתו לא  נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברהבמכרז זה כל האמור  34.4

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

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

 .או הדין/האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו

לשנות את המועדים , לערוך שינויים בתנאיו, הליך בכל עת ומכל סיבההחברה רשאית לבטל את ה 34.5

, לנהל משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם, הנקובים בו או את אופי העבודות הנדרש והיקפם

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

. בהתאם להליך המפורט לעיל יחייבו את החברה, אם ישלחו, חואו תשובות לבקשות הבהרה שישל

 . או אמירה אחרים מכל סוג שהוא שנמסרו לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייבים/כל מסמך ו

 המכרז ושימוש במידע שבהצעות זכויות קניין במסמכי .35

, יסופקוש ככל, או מסמכים שיסופקו/והשתתפות במכרז לצורך מציע כל המסמכים הנמסרים ל 35.9

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

מציע אינו . גיש הצעתו ובין אם לאוהבין אם , המועד האחרון להגשת הצעותלחברה לא יאוחר מ

לבד מהגשת , או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת איזה מהמסמכים האמורים רשאי להעתיק

       .הצעה

לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה , החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל ממציע ללא תמורה 35.3

לרבות כתיבת מפרט או מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות לרבות לצורך , הבלעדי

במידה . הרכבת רשימת ספקים בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין

יצוין , שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע ומידע

 .תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין, הדבר במפורש בהצעה

תהיה רשאית לחשוף בכפוף לדין לרבות חוק , או אם תחויב לעשות כן/החברה לפי שיקול דעתה ו 35.2

, צעת המציע וכל מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת המכרזאת ה, 9118-ח"התשנ, חופש המידע

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

 .או סוד מקצועי
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 והדין החל  סמכות שיפוט .36

. יפו סמכות השיפוט הבלעדית –בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיו תהיה לבתי המשפט בתל אביב 

 .יחולו על מכרז זה בלבד דיני מדינת ישראל

 פרשנות ותחולה .37

אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז , ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז 37.9

 .או של תנאי אחר מתנאיו

העדיפות בהסכם יחול סדר , בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו 37.3

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

 .  עם החברה

תהא להם המשמעות שיש להם בחוק , מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו 37.2

 .אחר אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן, 9189 –א "התשמ, הפרשנות

 

 

 ,בכבוד רב         

 מ "חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע
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('מעטפה ב)  

 וטופס הצעת מחיר כתב כמויות -' נספח א
 (להסכם 'א החברה כנספחבגמר ההליך יצורף על ידי )

מטרדי  למניעת רשתות של ותיקון להתקנהפומבי  מכרזלמגיש את הצעתי "( המציע": להלן[ )השלם שם מלא של המציע], _____________________________ הריני

 :הצעת המחיר למכרז היא כאמור להלן"(. החברה"ו" המכרז: "להלן ובהתאמה) מ"נתיבי הגז הטבעי בע ת ציפורים ותחזוקת גגות במתקני חבר

 (71%: משקל)למניעת מטרדי ציפורים רשתות  -' אפרק  

(₪) 'מחיר יח כמות יחידות סעיף במפרט' מס העבודותתיאור  מספר (₪) כ"סה   

     ..9 ר"מ 6.9 מ "מ .9* מ "מ .9רשת  תאספקה והתקנ 9

     ...4 ר"מ 6.3 מ "מ .3* מ "מ .3רשת  תאספקה והתקנ 3

     ..4 ר"מ 6.2 מ "מ .4* מ "מ .4רשת  תאספקה והתקנ 2

4 
מרשת מתכת דקה ' שמלה'אספקת והתקנה של 

  9מטר  בגובה עד ' רשת כלוב ציפורים'וגמישה כדוגמת 
     ..5 ר"מ 6.4

     .3 יחידה 6.5 אספקה והתקנה דלת שירות  5

     5 יחידה 6.6 אספקה והתקנה דלת שירות דו כנפית  6

     5 ר"מ 6.7 אספקה והתקנה וילון שירות  7

     ...3 ר"מ 6.8 יונים מותקנת / פירוק והרכבה של רשת ציפורים  8

     .9 קומפלט 6.1 מרושת ברשתות  PRMSהרחקת יונים מתוך מתקן  1

     .9 קומפלט .6.9 סגירת פתחי כניסת יונים  .9

('אפרק ) כ"סה   



 

 

3. 

 

  (81%: משקל) תחזוקת גגות -' בפרק 

 תיאור העבודות מספר
סעיף ' מס

 במפרט
(₪) 'מחיר יח כמות יחידות (₪) כ"סה   

99 
ניקוי ובדיקת תקינות דו שנתי לגג ומערכת מרזבים 

  PRMSבמתקן 
     .9 יחידה 7.9

, תיקונו והרכבתו מחדש, קיים פגום PEפירוק מרזב  93
 א "מ 5עד 

     6 יחידה 7.3

92 
עד , תיקונו והרכבתו מחדש, פירוק מרזב פח קיים פגום

 א"מ 5
     6 יחידה 7.2

94 
והרכבת , פירוק והרכבת של משטח גג איסכורת פגום

 א"מ 8אורך פנל עד , חדש
     .4 ר"מ 7.4

95 
פנל /פירוק והרכבת של משטח גג איסכורת מבודדת

 א "מ 8אורך פנל עד , והרכבת חדש, מבודד פגום
     .4 ר"מ 7.5

     ..9 ר"מ 7.6 חיזוק משטחי גג 96

97 
, מזחלת ניקוז מפח למי גשם/של תעלתפירוק והרכבה 

     .3 א"מ 7.7 ר"מ 5..שטח חתך התעלה עד 

( 'בפרק )כ "סה   
 

  



 

 

39 

 

 (לא לשקלול -הפעלת הסעיפים באישור המזמין בלבד)י 'סעיפי רג -' גפרק 

 תיאור העבודות מספר
סעיף ' מס

 במפרט
 יחידות

מחיר מקסימלי 
(₪)  

(₪) 'מחיר יח  

98 
מטר ומשאיבה  .5כולל צנרת גמישה באורך עד  ליטר ...1מיכלית מים 

 (8.9סעיף ) לשטיפה בלחץ מים
   ..9,5 .9 יום עבודה

  ('ג פרק)כ "סה

 

 : הערות

 הצעה שתחרוג מכך עלולה להיפסל. על המציע לציין מחיר נמוך או זהה למחיר המקסימום. שאין לחרוג ממנוזהו מחיר המקסימום , בסעיף שבו נקוב מחיר יחידה. 

 הגשת רשימה שמית של כל עובדי הקבלן , ז"ז ונציג התפעול בנתג"אישורה על ידי ממונה בטיחות נתג, לכל אתרכולל הכנת תכנית עבודה וסקר סיכונים  ותמחיר העבוד
 .במעבר עבודה מאתר לאתר ז"תכנית העבודה וסקר הסיכונים ירועננו ויוגשו מחדש לנתג .ז"ב ואישורה על ידי נציג ביטחון נתג"ז רצ"על גבי טמפלט נתג

 ;ב"רצ, 9.ז מסומן רוויסיה "תכנית עבודה וסקר סיכונים בהתאם לטמפלט נתג

 ז שבחצרים של תחנות כוח"ואל מתקני נתג, ז בכלל"הקבלן ידאג לקבלת אישורי כניסה לעובדים ולציוד אל מתקני נתג; 

 כולל בדיקת ציוד חשמלי על ידי חשמלאי מטעם המזמין, תהקבלן יבצע הליך אישור לכל הציוד שבכוונתו להשמיש במהלך העבודו; 

 הצבת ציוד מחוץ לשטח התחנה באחריות הקבלן בלבד, יש לתאם מיקום הצבת הציוד לעבודה בתוך התחנה מול נציג התפעול; 

  ז"על ידי נציג התפעול מנתגמראש כל החומרים שבכוונת הקבלן לבצע בהם שימוש יאושרו; 

  יבוצע ניהול העבודה והתיאום היומיומי ישירות מול נציג המזמין מהתפעולבמהלך העבודות באתר; 

 ז בסוף כל יום עבודה"הקבלן ינהל יומן עבודה ויגישו לחתימת נציג נתג; 

 כל עובדי הקבלן שיעבדו בגובה יהיו בעל הסמכה מתאימה לעבודה בגובה; 

 התשלום ביום כדיןמ "עמ יתווסף תשלום לכל. מ"מע כוללים אינםהמחירים בטבלה לעיל  כל; 

 ההתקשרות לעבודות שתצרוך החברה במהלך תקופתמשוער  שנתיכי המפורט בטבלה לעיל הינו אומדן , יובהר; 

 טבלה לעילכמויות בללא קשר למפורט ב ,מובהר כי התשלום יעשה לפי ביצוע עבודה בפועל בלבד; 

 ההצעה לפי הכפלה של מחיר יחידה בכמות הנקובה בטבלה  תשווה החברה את ,הכוללמחיר המוצע בין במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע ליחידה לעיל ל
המחיר הזול במקרה שבו נרשמה הצעת המחיר במספרים ובמילים וישנה אי התאמה בין מחיר הנקוב במלל לעומת המחיר הנקוב במספרים יגבר . לעיל

 ;מביניהם
 גם אם אינן מופיעות לעיל, דין והסכם, הנובעות מכל חוק בכל מקרה המציע חייב לעמוד בהתחייבויותיו.  
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  אישור המציע

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

 (:לרבות הסכם ההתקשרות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חותמת  חתימה תפקיד שם מלא
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 ('מעטפה א)   

 םמפרט השירותי – 'ב נספח

 השירותים .4

אספקה והובלה של רשתות דרורים , תיקונים, הקמה, אחזקה, לעבודות התקנה סמפרט זה מתייח

, גג: להלן)ואחזקה שוטפת גגות במתקני החברה "( רשתות דרורים"או  רשתות ציפורים: להלן)

ב "רשימת מתקני החברה ומפת הגעה למתקנים מצ. של  מתקני החברה( ומרזביםמערכת תעלות פח 

 .בהמשך

, ייעוץ והנלווים להם, החלפה, תיקון, בדיקה, מתחייב לתת לחברה שירותי התחזוקה הקבלן

, או לפי בקשת החברה לצורך מניעת מטרדי ציפור בכל עת במהלך תקופת ההסכם/השוטפים ו

או ליקוי כהגדרתם לעיל /תיקוני שבר ו, טיפולים תקופתיים, מונעתאחזקה : לרבות ומבלי למעט

, המפקח, התקנים, ל על פי הוראות היצרניםוהכ, ולהלן וכן כל פעולה אחרת לצורך האמור לעיל

לפי , במסגרת מתן השירותים לחברה מתחייב הספק לספק לחברה, כמו כן. הוראות המפרט והסכם

רים והחלפים הנדרשים בהתאם לנדרש לתחזוקת המרזבים דרישתה ובהתאם למפרט את כל המוצ

 "(השירותים: "להלן)

  העבודות פירוט .6

כל  עבור להציג יידרש הקבלן -  העבודות לביצוע מפורט זמנים ולוח, סיכונים סקר, עבודה תכנית

 מפורטזמנים  ולוח, סקר סיכונים, עבודה תכנית: מתקן שבו יבצע את העבודות את המסמכים להלן

, האוויר במזג ובתנאי, במתקן הסביבה בתנאי, הלקוח בדרישותהתחשבות  תוך, העבודות לביצוע

 . ב"ז מצ"נתג 9. רביזיהטמפלט לתכנית ניהול סיכונים לתכנית העבודה וסקר הסיכונים בהתאם 

י נציגי "אישור התכנית ע, על ידי ממונה בטיחות מוסמך כתבוהעבודה וסקר הסיכונים  י תכנית

 . ז"ות והתפעול בנתגהבטיח

רשימה שמית , בחברהמחלקת הביטחון  למנהל להגישיידרש  הקבלן - העובדים של שמית רשימה

 לטבלתאופן ההגשה בהתאם , בטחוני ואישורשל כל העובדים מטעמו שיעבדו במתקן לצורך בידוק  

, ז"אישור העובדים על ידי נציג ביטחון נתג, לצורך אישור ביטחוני, ב"ז מצ"אקסל של בטחון נתג

 .פ חתום על ידי כל עובד"הגשת טופס ר

הנדרש  כלו שירותים, עבודה כלי, מים, חשמל לאספקת אחראי יהיה הקבלן - על ידי הקבלן אספקה

  .השירותים לביצוע

 . יומיבסיס  עלהפעילות במתקן  את שינהל, מוסמך עבודה מנהלימנה  הקבלן - מוסמך עבודה מנהל

 פסולת מכל העבודותאחראי לניקוי סביבת העבודה לאחר סיום  הקבלן - העבודה סביבת ניקוי

 הנמצאים אחרים וציוד מתקנים ייפגעו שלא אחראי הקבלן. השירותים ביצוע מתהליכי שהצטברה

תעודות קבלה של  ויציג( 'מסלקה'להלן )' מאושר פסולת סילוק מתקן'ל פסולת יסלק הקבלן, במתקן

 שסילק לפסולת המסלקה

היומן יכיל "(. מפקח טכנאי: "להלן) החברה לנציגי זמין יהיה אשרינהל יומן  הקבלן - עבודה יומן

, השרות שניתן וכמות החומרים תיאור, אוויר מזג, שעה, תאריך: את הפרטים הבאים הפחות לכל
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 כלמטעם החברה בסיום  המפקח הטכנאי לידישל היומן  העתקיעביר  הקבלן. חתימה, אחראי שם

 . חתימתו בצירוףיום עבודה 

 תוך לחברההקבלן יציג . שנים 2וטיב החומרים למשך  העבודה לטיב אחראי הקבלן: קבלן אחריות

 במשך הקבלן ידי על יתוקנו תקלהפגם או , ליקויכל . העבודה סיום מרגעיום את כתב האחריות  94

 .לאחר הודעה על  הפגם שהתגלה ימים חודש

להקים פיגומים לצורך הגנה על ציוד  העבודות ביצוע לצורך הקבלןבמידה ויידרש  – פיגומים הקמת

, הבטיחות תקנות, התקן לדרישות בהתאם תתבצע הפיגומים התקנת, הגז או לצורך עבודה בגובה

 .מוסמך פיגומים בונה של הישירה בהשגחתו ויפורק יבנה הפיגום

, בגובה אשר יכללו ציוד או עובדים עבודות לביצוע הקבלן ויידרש במידה – בגובה עבודה \ הנפות

כל , לאחר אישור תכנית ההנפה, החברהיגיש הקבלן תכנית הנפה לאישור ממונה בטיחות מטעם 

יהיו בעלי הכשרה  יודגש כי העובדים. באתר החברההנפה תתבצע רק לאחר קבלת היתר הנפה מנציג 

 . מתאימה ותעודות מתאימות לעבודה בגובה

ממונה הבטיחות ירשום את תכנית העבודה , יעסיק ממונה בטיחות מוסמך הקבלן –בטיחות  ממונה

 בשטח העבודה במהלך נוכח יהא כן כמו, ז"בנתגויטפל בהגשתה ואישורה , וסקר הסיכונים לעבודות

 .נוכחות %..9 כדי עד, ז"נתג ידי על שיידרש ככל

 חומרים .8

הקבלן ישתמש רק בחומרים ותהליכים העומדים בדרישות של כל הרשויות של מדינת  3.9

הקבלן יוודא ויהיה אחראי לכך שיישום המפרט לא יגרום לנזקים אקולוגיים באתר . ישראל

 . וכן לא יגרום לסיכון בטיחותי לאנשים וציוד במתקני החברה

י הקבלן "ם לשם ביצוע העבודות נשוא העבודות יסופקו עיובהר כי ואמצעי בטיחות הדרושי 3.3

על חשבונו ועל אחריותו בלוחות הזמנים שנקבעו במפרט זה ובהתאם לתכנית העבודה 

 .השנתית שיציג לחברה

חומרים שלא יעמדו בדרישות  מפרט . הקבלן ישתמש בכל השלבים בחומרים ממיטב האיכות 3.2

 .במתאימים וינת ישראל יוחלפו על חשבונאו חוקים ותקנות  רשויות החוק במד/זה ו

י מפקח החברה בשלב התחלת העבודה יוחלפו מידית על ידי "חומרים אשר לא יאושרו ע 3.4

 .הקבלן בחומרים מאושרים בהתאם למפרט זה

 הגבלה על שימוש בציוד .1

לצורך עבודה בתוך כל סוגי תחנות , מפאת רגישות העבודה בסמיכות למערכת הולכת גז טבעי 3.9

 . או המונעים בבנזין/הגז לא מאושר שימוש בכלי עבודה חשמליים ו

השימוש בכלים הממונעים בסולר יבוצע רק לאחר אישור מראש של הממונה מטעם החברה  3.3

 . ופיקוח צמוד של נציג אגף התפעול באתר העבודה

הציוד וכלי הרכב בהם יעשה הקבלן שימוש יהיו בעלי כל הרשיונות , כל כלי העבודה 3.2

 . בטיחות אם נדרשאישורי מבדקי כשירות ו: לדוגמא, והאישורים בתוקף הנדרשים לפי הדין

 .ללא אישור מראש חברהאו מכאני של /אין להשתמש בכל ציוד חשמלי ו 3.4

 .כי כל האמור בסעיף  זה כלול בתמורה שבכתב הכמויות, מובהר 3.5
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 ח אדם של הקבלןוכ .5

 .קבלןה מוסמך מטעם – עבודה מוסמך מנהל 3.6

 .בטיחות ממוני בהסמכת רשאי מוסד םמטע מוסמך -ממונה בטיחות מוסמך  3.7

 ובעל השירותים ביצוע לצורך עת בכל תקףכללי בעל אישור עבודה בגובה  עובד:  קבלן עובדי 6.3

 .שנה לפחות של ניסיון

 אספקה והתקנת רשתות – (''פרק א) הסבר על סעיפי כתב הכמויות .2

או במת הרמה מספריים /ו, משאית מנוף: כגון ציוד בגובה אשר יכללו עבודותביצוע ליידרש הקבלן 

. אחר, התקנת קו חיים, כולל אישור הפיגומים, או פיגומים/או במת הרמה פירקית או אחרת ו/ו

 ל תהיינה כלולות במחירי העבודות"העלויות הכרוכות בהבאה ושימוש בציודים הנ

רשת מקצועית  אספקה והתקנה בכל גובה של - מ"מ 61 * מ "מ 61אספקה והתקנה רשת  6.9

מ עין מעוין שקוף "מ 6..חוט בודד עובי מ "מ .3 * מ "מ .3עין  שזור ניילון מונופילמנט

 6עוגנים , מ מגולוון הכבל מושחל במסגרת הרשתות"מ 2כבל פלדה , ע מאושר"או ש דרורים

 רהרשת תהיה עמידה בפני פגעי מזג האווי .וכולל חומרי עזר ככל שיידרש, מ מגולוון"מ

 .UVת וקרינ

 מ"מ X 41מ "מ 41ל אך "אספקה והתקנה של רשת כנ 6.3

' רשת כלוב ציפורים'כדוגמת  - מרשת מתכת דקה וגמישה' שמלה'אספקת והתקנה של  6.2

מ "מ .9*  מ"מ .9 ע מאושר עין עד "ל או ש"אספקה והתקנה של רשת כנ מטר 9בגובה עד 

המתקן כלפי מעלה או בכל מרצפת הבטון של , קשורה לרשת הניילון מעליה' שמלת חיזוק'כ,

 רהרשת תהיה עמידה בפני פגעי מזג האווי .כולל חומרי עזר ככל שיידרש, מקום שיידרש

 .UVוקרינת 

עטופה , דלת כנף מאלומיניום בכניסה לסככה - אספקה והתקנה דלת אלומיניום שירות 6.4

קיבוע , לבןמ צבע "מ 44פרופיל דלת , מ"מ 38עובי פרופיל משקוף , מ"מ .3 *  מ"מ .3ברשת 

מ לאורך ולרוחב "מ 2הדלת עם זוויות אלומיניום לרצפת הבטון פריסת כבל פלד בעובי 

כולל חומרי עזר ככל ' פתיחת הדלת מהסככה החוצה, ליצירת משקופים לקיבוע הדלת

 .UVוקרינת  רהרשת תהיה עמידה בפני פגעי מזג האווי .שיידרש

תי דלתות כנף מאלומיניום בכניסה ש - אספקה והתקנה דלת שירות אלומיניום דו כנפית 6.5

מ "מ 44פרופיל דלת , מ"מ 38עובי פרופיל משקוף , מ"מ .3* מ "מ .3עטופה ברשת , לסככה

מ "מ 2פריסת כבל פלד בעובי  ,קיבוע הדלת עם זוויות אלומיניום לרצפת הבטון, צבע לבן

כולל , וצהפתיחת הדלתות מהסככה הח, לאורך ולרוחב ליצירת משקופים לקיבוע הדלת

 .UVוקרינת  רהרשת תהיה עמידה בפני פגעי מזג האווי .חומרי עזר ככל שיידרש

יונים / פירוק והרכבה של רשת ציפורים  - יונים מותקנת/ פירוק והרכבה של רשת ציפורים  6.6

 .כולל חומרי עזר ככל שיידרש, והרכבתה מחדש,  מותקנת מכל סוג לפי דרישת המזמין

 .הרחקת יונים מתוך מתקןולכידת   - מרושת ברשתות PRMSן הרחקת יונים מתוך מתק 6.7
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תצפית לצורך סגירת פתחי כניסת יונים במתקנים מרושתים    - סגירת פתחי כניסת יונים 6.8

הרשת תהיה . ר"מ 5עד מ "מ .3*מ "מ .3סגירת הפתחים בעזרת רשת , שיונים חדרו לתוכן

 .UVוקרינת  רעמידה בפני פגעי מזג האווי

 תחזוקת גגות –( 'פרק ב)הסבר על סעיפי כתב הכמויות  .7

או במת הרמה מספריים /ו, משאית מנוף: כגון ציוד בגובה אשר יכללו עבודותביצוע ליידרש הקבלן 

. אחר, התקנת קו חיים, כולל אישור הפיגומים, או פיגומים/או במת הרמה פירקית או אחרת ו/ו

 ל תהיינה כלולות במחירי העבודות"הנ העלויות הכרוכות בהבאה ושימוש בציודים

סקר תקינות דו שנתי   -  PRMSניקוי ובדיקת תקינות דו שנתי לגג ומערכת מרזבים במתקן  7.9

מצב החיבור שלהם , מצב משטחי המתכת בגג, הכולל בדיקת מצג הגגני החברה במתק לגג

כמו כן , מצב מרזבי מי הגשם, מצב מזחלות ניקוז מי הגשם, בינם לבין עצמם ובינם לבין הגג

אספקה והתקנה של כל , של הגג ושל מזחלות הניקוז וצנרת ומרזבי מי הגשם ןניקיו

אמצעים ', (קווי חיים)קווי עיגון  -חות מערכות בטי'האמצעים לביצוע הסקר כגון התקנת 

 .י המזמין"אספקת המים לצורכי הניקוי ע, לניקוי הגג הכוללים כלי עבודה וחומרי ניקוי

, פירוק מרזב קיים פגום - א"מ 5עד , תיקונו והרכבתו מחדש, קיים פגום PEפירוק מרזב  7.3

 .י עזר ככל שיידרשכולל חומר, הרכבתו חזרה למקומו, החלפת קטע הצינור הפגום במרזב

, פירוק מרזב קיים פגום - א"מ 5עד , תיקונו והרכבתו מחדש, מרזב פח קיים פגום פירוק 7.2

 .כולל חומרי עזר ככל שיידרש, הרכבתו חזרה למקומו, החלפת קטע הצינור הפגום במרזב

פירוק  - א"מ 3אורך פנל עד , והרכבת חדש, ת פגוםישל משטח גג איסכור והרכבתפירוק  7.4

כולל חומרי עזר , החלפתו במשטח חדש הרכבת חדש חזרה למקומו, גג איסכורת פגוםמשטח 

 .ככל שיידרש

אורך פנל , והרכבת חדש, פנל מבודד פגום/ת מבודדתיוהרכבת של משטח גג איסכור פירוק 7.5

החלפתו במשטח חדש הרכבת חדש חזרה , ת פגוםיפירוק משטח גג איסכור - א"מ 3עד 

 .ככל שיידרשכולל חומרי עזר , למקומו

חיזוק משטחי גג רופפים על ידי חיזוק ברגי עיגון קיימים או התקנת  - גג משטחי חיזוק 7.6

 .כולל חומרי עזר ככל שיידרש, ברגים חדשים

 - ר"מ 1.5שטח חתך התעלה עד , מזחלת ניקוז מפח למי גשם/והרכבה של תעלת פירוק 7.7

חדשה הרכבת החדש חזרה החלפתו בתעלה , מזחלת ניקוז מפח למי גשם/פירוק תעלת

 .כולל חומרי עזר ככל שיידרש, למקומות

 םרותים אופציונליייש –( 'פרק ד) הסבר על סעיפי כתב הכמויות .3

של כולל צנרת גמישה באורך  ליטר ...1מכלית בקיבולת של לפחות : ליטר 6111מים  מכלית 8.9

 .9במתקני החברה למשך יום עבודה של עד  מטר ומשאבה לשטיפה בלחץ מים .5 לפחות

 .שעות

 החברה לרשות שתעמוד משאית –טון כולל נהג  11משאית מנוף בעלת כושר הרמה של עד  8.3

 .שעות .9 עד של עבודה יום למשך
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מערכת אבטחה המספקת הגנה וביטחון לעובדים ) EN795התקנת קו חיים בהתאם לתקן  8.2

 .הספקי "ע שיוגש סיכונים לסקר םובהתא הבטיחות למפרטי בהתאם –( בגובה

 בטיחות .6

לרבות לבטיחות , או מטעמו/הקבלן אחראי בלעדי לבטיחות כל העבודות המבוצעות על ידו ו 1.9

 . עובדיו וכן לחומרים והאמצעים בהם עושה שימוש

לרבות , על הקבלן לספק על חשבונו את כל ציוד הבטיחות ואמצעי הזהירות שיידרש לעבודות 1.3

, רתמה לעבודה בגובה, אטמים לרעש, כפפות, משקפי מגן, מסכות, קסדות, נעלי עבודה, ביגוד

 . ב"וכיו במות הרמה, במות, סולמות

ממונה הבטיחות ישור אכל ציוד הבטיחות בו משתמש הקבלן יוצג ל, מבלי לגרוע באמור לעיל 1.2

 .בחברה לאחר חתימת ההסכם

, על פי הדין וההסכם, הקבלן אחראי לבצע את כל הנדרש לצורך ביצוע עבודותיו באופן בטוח 1.4

תוך שימוש , נהלי הבטיחות הקיימים בחברה ועל פי נהלי עבודה קבועים מראש של הקבלן

בטוח , אופן ראויונקיטת אמצעים לשמירת הבטיחות במהלך העבודות עד להשלמתה ב

 . ומדויק

חייב הקבלן בחובת תאום , במקרה של עבודות קבלנים אחרים מטעם החברה במתקן החברה 1.5

ושיתוף פעולה עם הקבלנים העובדים במתקן או בסמוך לו ולהישמע לכל הוראות הבטיחות 

האמור (. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לעבודותיו כאמור לעיל)י קבלנים אלה "שימסרו ע

 .עיף זה יבוצע ללא תוספת תמורהבס

. אלא להוסיף עליהן בלבד, אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות ההסכם לעניין בטיחות 1.6

 .בכל מקרה של אי התאמה שלא ניתנת ליישוב יגברו הוראות הבטיחות שבהסכם

 .טרם התחלת עבודה נדרש להכין תכנית ניהול סיכונים הנגזרת משלבי העבודה 1.7

 (.מנהל פרויקט/ מנהל עבודה )על ידי מוביל פעילות העבודה תנוהל  1.8

מתאימה ( כולל את פרטי המעסיק)אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה ומינוי  1.1

מעל מבנה , גגות, סלים להרמת אדם, סולמות, גגות, פיגומים, במות הרמה: בנושאים הבאים

 .קונסטרוקציה

עבד שנה אחת לפחות בעבודות על גג  98הגיעו לגיל מי שלאחר  -" עובד מקצועי"ביצוע על ידי  .1.9

שביר לאחר שהודרך בעבודה זו והוא בעל ידע מספיק בסיכוניה ובאמצעי הבטיחות הנדרשים 

 .לה

 (.איסור עבודת אדם בודד)עובדים לפחות  3עבודה תבוצע על ידי  1.99

 .332י "לוחות דריכה בהתאם למפרט מת –שימוש בציוד עבודה בגובה על גגות  1.93

 :ימוש במערכת בלימת נפילהש 1.93.9

 .EN795קווי חיים זמניים העומדים בתקן  1.93.3

 (.בולם נפילה נגלל בעל כבל פלדה)מערכת בלימת נפילה עמידה בפני משטחים חדים  1.92

 הצגת מינויים לעבודה בגובה 1.94
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לפני ביצוע עבודה על גג קיים נדרשת בדיקה יסודית של הגג על ידי מהנדס לוודא טיב וחוזק  1.95

 .ביצוע העבודה על הגג בבטחההגג שיאפשר 

 סקר סיכונים  .41

אישורה על ידי ממונה , אתר לכלכולל הכנת תכנית עבודה וסקר סיכונים  ותמחיר העבוד 6.9

הגשת רשימה שמית של כל עובדי הקבלן על גבי , ז"ז ונציג התפעול בנתג"בטיחות נתג

כאמור תכנית העבודה וסקר , ז"ב ואישורה על ידי נציג ביטחון נתג"ז רצ"טמפלייט נתג

 .ז במעבר עבודה מאתר לאתר"לנתגהסיכונים ירועננו ויוגשו מחדש 

 ב"רצ, 9. רוויסיהז מסומן "נתג לטמפלייטכונים בהתאם עבודה וסקר סי תכנית

על הקבלן להביא בחשבון שמרבית העבודות תתבצענה במתקנים בהם מוזרם גז טבעי בלחץ  6.3

בזמן השהייה במתקן או אתר של החברה על הקבלן , על כן. גבוה כמפורט במבוא למפרט

 .ועובדיו להישמע להוראות עובדי החברה אם וככל שינתנו

אין לבצע  –ביצוע עבודות הקבלן יהיה נוכח במתקן נציג מטעם אגף התפעול של החברה  בזמן 2.8

 .עבודה ללא נוכחות של נציג אגף התפעול בשטח

 (כללי)רשימת מתקני הגז של מערכת ההולכה  .44

 

 סוג תחנה
  דרום

סוג 
 תחנה

 סוג תחנה  מרכז
 צפון

PRMS אשל הנשיא חלוקה  PRMS  אשקלון דלקIPP  PRMS תבור אלון 

PRMS  רותםOPC  PRMS אגן  PRMS חדרה 

PRMS י"רמת חובב חח  PRMS אשכול  PRMS  אלון תבורCNG 

PRMS סדום  PRMS  3אשכול  PRMS 9ן חיפה "בז 

PRMS דימונה חלוקה  PRMS גזר  PRMS חגית 

PRMS בב אזור תעשיהרמת חו  PRMS נשר  PRMS י"חיפה חח 

PRMS רמת נגב אנרגיה  PRMS בתי זיקוק אשדוד  PRMS 3ן חיפה "בז 

PRMS רמת חובב חלוקה  PRMS נשר  PRMS מפרץ חיפה 

VS ערוער  PRMS צפית  PRMS שדה אילן  \בית קשת 

VS באר שבע  PRMS סוגת  VS כפר ברוך 

VS הר נעים  PRMS רידינג  VS תל קשיש 

VS אורון  PRMS דוראד  VS יגור 

VS שפיפון  PRMS דליה  VS חדרה חופית 

VS שובל  VS שורק  VS עפולה 

VS שקמה  VS מישר  VS דור 

 דוברת VS  לפידות VS  פארק תעשיות רותם משרדים

   VS תיסודו  VS ציפורית 

   VS כפר אביב  VS ניצני עוז 

   VS אשקלון קבלה  VS מגל 

   VS סגולה  VS חריש 

   VS קרית גת  VS רגבים 

   VS 
 משרדים  חופית אשדוד+ אשדוד קבלה 

 -מרכז תחזוקה
 חיפה

   VS רידינג הגפה    
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   VS חולות    

   VS הראל    

   VS מסילת ציון    

   VS ג"נתב    

   VS גבעת כוח    

   VS קסם    

   VS ניר אליהו    

 

 
 .י הממונה"כניסה לחצרי גורם אחר שבו מצויה תחנת גז לא תעשה בשגרה אלא וככל שהנחיה זו תשונה ע* 
 

 .ערכת ההולכהרשימת המתקנים יכול שתשתנה ותתרחב עם המשך התכנון והתרחבות מ** 
 
 

 (שטחי אחסנה)רשימת אתרים נוספים  .46
 
 

 הערות היקף שטח מיקום

סמוך לצומת , מתחם מנפטת סיבי הדרום

 מסמיה 

 דונם לאחסנה פתוחה 7.5

 ר"מ ...,9 –מחסן מקורה 

 ר"מ .6 –הלוגיסטיקה' משרדים לחב

מחסן מקורה 

 ופתוח

 אחסנה פתוחה דונם .9 -כ אשל הנשיא PRMSמתקן 

 אחסנה פתוחה דונם 3.5 -כ תחנת קבלה אשקלון

 אחסנה פתוחה דונם 6.. -כ תחנת קבלה אשדוד

 אחסנה פתוחה דונם 7.. -כ ג"תחנת הגפה נתב

 ר"מ ...9-כ כנות. ת.א
מחסן מקורה 

 ופתוח

 בית חלקיה. ת.א

 "(יד בנימין)"

 דונם 7.5 -כ

 

 אחסנה פתוחה



 

2. 

 

 (כללי)צינור הולכת הגז הטבעי מפת תוואי  .48
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 הסכם  -' גנספח 
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  ('א טפהעמ)

 ח בדבר מחזור כספי של המציע"אישור רו – 'ד נספח

 

 __________:תאריך

 לכבוד

 [המציע שםלמלא ]____________ 

 ,.נ.א.ג

  3614-2614לשנים שנתי אישור על מחזור כספי : הנדון 

 :לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן 

 . _________ משנתכם הננו משמשים כרואי החשבון של .א

נסקרו על ידי /בוקרו______ ליום כם סקורים של/חות הכספיים המבוקרים"הדו .ב
 .משרדנו

המחזור _________ סקורים ליום/חות הכספיים האמורים המבוקרים"בהתאם לדו .ג
לא ) ₪ ...,..5 -מ פחות אינו 3.98 -ו 3.97, 3.96 משנים אחת בכל כםשל השנתיהכספי 

 (.מ"מע כולל

הערה המעלה ספק בדבר  3.98חות הכספיים המבוקרים שלכם לשנת "לא קיימת בדו .ד
של לשכת רואי  58' כהגדרתו בתקן ביקורת מס, "עסק חי"יכולתכם להמשיך להתקיים כ

 .החשבון בישראל
 

 

 ,בכבוד רב            

 

__________________ 

 רואי חשבון            

 

 : הערות

 נא לציין תאריכים. 

  ח"הלוגו של רוהנייר ביודפס .  
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 ('מעטפה א)

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים צהירת -' הנספח 

 (למכרז (2) 96.9 סעיף)

להצהיר את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי _______________, . ז.ת, _______________ 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.9
ב לחוק עסקאות גופים 3ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף "( המציע"

וזאת במסגרת הגשת הצעה "( חוק עסקאות גופים ציבוריים: "להלן) 9176 –ו "התשל, ציבוריים
מטרדי ציפורים ותחזוקת גגות במתקני חברת  למניעת רשתות של ותיקון להתקנה פומבילמכרז 

שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי  (INGL/TENDER/2019/19) מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע
 "(. החברה: "להלן)מ "לישראל בע

 :לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלןיש .3

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

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

 .במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 .9176 –ו "תשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים( א)ב3בסעיף כהגדרתו  –"בעל זיקה" *  

 .3...29.9הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע" **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  9187-ז "התשמ, עבירה לפי חוק שכר מינימום –" עבירה" ***

ולעניין עסקאות  9119 –א "התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

, 3.99 –ב "התשע, לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 3לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 .גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן.2

 9118 – ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 1 סעיף הוראות –' א חלופה □

 .ציעהמ על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק: "להלן)

 .ציע והוא מקיים אותןהמ על חלות זכויות שוויון לחוק 1 סעיף הוראות –' ב חלופה  □

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

 .עובדים ..9 -ציע מעסיק פחות מהמ –( 9) חלופה □

ל משרד העבודה "והוא מתחייב לפנות למנכ, עובדים לפחות ..9ציע מעסיק המ –(  3) חלופה  □

, לחוק שוויון זכויות 1והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף , הרווחה

 .לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 
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והשירותים , ל משרד העבודה הרווחה"המציע התחייב בעבר לפנות למנכבמקרה ש

ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור , לעיל( 3)החברתיים לפי הוראות חלופה 

ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי , הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו –(  3)באותה חלופה 

 .פעל ליישומןהוא גם , לחוק שוויון זכויות 1סעיף 

ל משרד "המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ -לעיל'  למציע שסימן את חלופה ב.5
ככל שתהיה ) החברהימים ממועד התקשרותו עם  .2העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 (.  התקשרות כאמור

והננו מתחייבים לקיים , הבנו את תוכנה, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הננו מצהירים.6
 .את כל הוראותיה

 :ולראיה באנו 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/ )'____________________ מס. ז.עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/אשר זיהה
ה לעונשים /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו( באופן אישי

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

 

 

               ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו            
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 ('מעטפה א)

 אישור זכויות חתימה בשם המציע -' ונספח 

 

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

. ז.ת ת/נושא' _____________________ גב/ומר' ______________, מס. ז.ת ת/נושא______________ 

השלם השם המלא של ]  _______________________בשם ' ___________________________, מס

, המציעי ל ידהצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע, על מסמכי הליך ונספחיו"( המציע: "להלן) [המציע

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

ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על /כן אני מאשר. למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע

 .מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע

  

 _____________         ____________________ 

 ח"רו/ד"חתימה וחותמת עו           תאריך          
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 ('מעטפה א)         

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים –' זנספח 

 לכבוד 

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

 [ז"ת/ שותפות./ פ.ח]______________ [ שם מלא]_________________ ם מי ובשמ מצהיר בזה בש"הח יאנ

 : כדלקמן"( המציע: "להלן)

 . (המצהיר תפקיד לצייןיש ) במציע_________________ משמש בתפקיד  הנני .9

 .מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע הנני .3

ידינו בעבור הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על  .2
 .או 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 .4
דירקטורים / ע "ני/ כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות , במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה

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

בין במישרין ובין , או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו/תפקידינו ו .5
ואין בתפקידינו או , על ידינו בעבור החברה נהשתבוצעעם העבודות , בין מקצועי ובין עסקי, בעקיפין

במקרה של . 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 כמו. 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

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים

או לא /לא נציע ו, 9177-ז"התשל, חוק העונשין לרבות, בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין .6
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/או עסקינו ו/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/או על החלטה ו/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
 .הנובעים ממנו

לא , או הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי הליך התקשרות ו, אנו .7
מסוים שבו או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין ה/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
התחייבות זו תמשיך . החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים

 . בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה

או מי /או עובד החברה ו/עם נושא משרה בחברה ו, או בעקיפין/במישרין ו, ו שיתפנו פעולהא/לא שידלנו ו .8
או /או כל הסכם ו/סודי הקשור להליך התקשרות ו/ או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי /מטעמה ו

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

או מי /או עובד החברה ו/עם נושא משרה בחברה ו, או בעקיפין/במישרין ו, האו שיתפנו פעול/לא שידלנו ו .1
וכן לא נעשה כן , או לא תחרותית/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/מטעמה ו

 .לאחר מועד חתימת ההסכם
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נינו ומי מטעמנו שיהיו סוכ, נציגינו, קבלני המשנה שלנו, אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ..9
או /או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו

 . הזמנה הנובעים ממנו

 .או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו/הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו  .99

ותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחוב .93
 . תפקידנו כנותן שירותים לחברה

והננו מתחייבים לקיים את כל , הבנו את תוכנה, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הננו מצהירים .92
 .הוראותיה

 :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
( באופן אישית לי /המוכר/ )'____________________ מס. ז.עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/זיהה

ה לעונשים הקבועים בחוק אם /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו
 .מה עליו בפני/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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 ('מעטפה א)

 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' נספח ח

 

העסק הינו בשליטת אישה / ת בזאת כי התאגיד /מאשר______________________, ח "רו/ד"עו, אני .9

 . 9113-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב3כהגדרתו בסעיף 

' ____________________, הינה גב______________________ עסק / המחזיקה בשליטה בתאגיד  .3

 .______________________. ז.ת

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

מצהירה בזאת כי _____________________, .   ז.ת, _____________________________, אני

לחוק חובת ' ב3נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף __________________________ העסק / התאגיד 

 . 9113-ב"התשנ, המכרזים

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

  

     

 ח"רו/ד"חתימה וחותמת עו  ח"רו/ד"שם עו  תאריך
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 הקבלנים ובמפגש הודעה על כוונה להשתתף במכרז –' טנספח 

 (למכרז 7.4 ף סעי) 

 לכבוד

 מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

 תל אביב, מגדל עתידים, קרית עתידים

 

"( המציע: "להלן)____________________________________ המוסמך לפעול בשם חברת , מ"הח, אני

מטרדי ציפורים ותחזוקת גגות במתקני חברת נתיבי  למניעת רשתות של ותיקון להתקנהפומבי  מכרזלעניין 

 Xנא סמן )מאשר בזאת כלהלן , "(המכרז: "להלן) (/3.91/91INGL/TENDER' מס) מ"הגז הטבעי לישראל בע

 (:בריבוע הרלבנטי להלן

  למכרז ולהגיש הצעה( חובה)במפגש הקבלנים בכוונת המציע להשתתף. 

 

  יצירת קשר עם המציע

 : איש קשר

 _____________________: מכשיר נייד___________________ : טלפון

 _________________________: דואר אלקטרוני____________________ : פקס

 פרטי המציע

 _______________________________: שם המציע

 ____________________________: שם נציג המציע

 __________________________: תפקיד נציג המציע

 ___________: פקס___________________ : טלפון

 _______________________  : כתובת

 _______________________: דואר אלקטרוני

 ____________________________: חתימה וחותמת

 __________________:תאריך

 :והבהרות במכרז לכתובת דואר אלקטרונייש לשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות 

  daniel@ingl.co.il.  

mailto:ben-arie@ingl.co.il


 

4. 

 

 
 ('מעטפה א)          

  

 להסכם ונספחיהם, אישור המציע על קריאת והבנת מסמכי המכרז - 'י נספח

 
 
 
 

השלם ]___________________________הצעה זו בשם המציע החתומים מטה ומוסמכים להגיש את, אנו

 פומבילמכרז מצהירים בחתימתנו להלן כי קראנו והבנו את כל הוראות המכרז הפומבי , [שם מלא של  המציע

מטרדי ציפורים ותחזוקת גגות במתקני חברת נתיבי הגז הטבעי  למניעת רשתות של ותיקון להתקנה

לרבות כל נספחיו כולל הסכם ההתקשרות על כל נספחיו שצורף  (INGL/TENDER/2019/19) מ"לישראל בע

 .תכנם מובן וברור לנו ואין לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז, למכרז

 

 :ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן

 

 

 

 

 

 

  

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 ('מעטפה א) 

 תצהיר ניסיון המציע –' אינספח 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת _______________, . ז.ת, _______________ מ"אני הח

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

ומוסמך "( המציע: "להלן)___________________ ב________________ אני משמש בתפקיד .9
 להתקנה פומבי למכרזלעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי 

מטרדי ציפורים ותחזוקת גגות במתקני חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל  למניעת רשתות של ותיקון
 ; "(החברה: "להלן)מ "שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע (INGL/TENDER/2019/19) מ"בע

 . זה מטעם המציע יהנני מוסמך ליתן תצהיר .3

 2לפחות  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרזשנים  2-המציע ביצע בהנני מצהיר כי  .2
  .פרוייקטכל ל (מ"לא כולל מע)ח "ש ...,.5בעלי היקף כספי של לפחות שונים  *פרוייקטים

של לא פחות  שטח מצטברב ציפורים רשתותכביצוע עבודות התקנת " פרוייקט"יראו זה  סעיף לעניין* 
 .ר באתר"מ ...,9-מ

 
 :לעיל 2להלן פירוט הפרויקטים כאמור בסעיף  .4

  ביצוע תקופת הלקוח שם 

 ...עד... מ

 כספי היקף
של 

הפרויקט 
 ללאח "בש)

 (מ"מע

 של מצטבר שטח
 ציפורים רשתות

 (ר"מ)

 איש שם
 טלפון+קשר
 ל "ודוא

4  

 

    

6  

 

    

8  

 

    

1  

 

    

5  

 

    

 

 .והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה, הבנתי את תוכנה, כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה .5

 :ולראיה באתי על החתום

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

 

 אימות חתימה
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__________ 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/ )'____________________ מס. ז.עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/זיהה

ה לעונשים הקבועים בחוק אם /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו
 .מה עליו בפני/ה דלעיל וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/שהלא יע

 

                   ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו        


