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 רקע כללי על החברה .1

ממשלתית "( הינה חברה בבעלות החברהחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: " .1.1
, 2002-מלאה שהינה בעלת רישיון, בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב

להקים ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל. מערכת זו כוללת, בין היתר, צנרת 
ק"מ, תחנות קבלה לגז, תחנות להגפת  750-להולכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי קיים של כ

"(, Pressure Regulating Metering Station - "PRMSחץ הגז )גז, וכן תחנות להפחתת ל
 .(LNG Buoy) נוזלי צבירה במצב טבעי גז לקליטת ימי ומתקן הפרושות ברחבי הארץ

הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי, הן  .1.2
לצורכי החשמל  מבחינה כלכלית, הן מבחינת איכות הסביבה, והן לצורך מתן מענה

הגדלים של המשק. בשל דחיפותו, מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי 
 ממשלת ישראל ועל פי התחייבויות החברה ללקוחותיה.

מתוקף תפקידה אחראית החברה להקמתם ולתפעולם של קווי צנרת להולכת גז טבעי  .1.3
תחנות מסוגים שונים  בלחץ גבוה בקטרים שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה וכן של

 הקרובות בשנים)כגון תחנות קבלה לגז טבעי, תחנות להפחתת לחץ ותחנות להגפה(. 
 .הקיימת ההולכה מערכת את להרחיב עומדת החברה

רשומות למסחר בבורסה ולכלל הציבור האגרות חוב לחברה , 6/2018מחודש החל  .1.4
 האפשרות לסחור בהן.

 .www.ingl.co.ilר האינטרנט של החברה בכתובת מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באת .1.5

הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו 
 כדי להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.

 מסמכי המכרז  .2

 העניינים בתוכן כמפורט ונספחיו "(המכרז)להלן: " זה" הצעה להגשת כלליות"הוראות  מסמך

 .לעיל

 מהות ההתקשרות .3

 :קבלנים לבחירתמעוניינת לקבל הצעות  החברה .3.1

תוכל החברה להזמין מעת  מהם"(, המאגר)להלן: " ייעודי לניםקב במאגר שיכללו .3.1.1
"(. העבודות יכללו, בין העבודות)להלן: " קתודית הגנהלעת ולפי הצורך עבודות 

השאר, עבודות חשמל, חפירות, קידוחים ובהתאם לצורך, עבודות בטון, מסגרות 
וביתר המסמכים  'ט כנספחהטכני המצורף  במפרטועבודות פיתוח, כמתואר 

 המצורפים למכרז זה, והכל בהתאם להוראות כל דין והנחיות החברה.

 : הבאות העבודות את לביצועמבקשת לקבל הצעות  החברה, בנוסף .3.2

 "(.  חלץ מתקןחלץ ק.צ.א.א )להלן: " קתודיתמתקן הגנה  העתקת .3.2.1

 "(.444 כביש)להלן: " עתידי 444 כביש בחציית מדידה נקודות העתקת .3.2.2

 444וכביש  חלץ במתקן העבודות לביצוע זוכה גם תבחר החברה, המכרז מהליך כחלק
 "(.הפרויקטים)להלן: "

צו להוציא  ,הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם ,זה מובהר כי החברה תהא רשאית לענין
, בין אם בנפרד ם או חלקם, כולהפרויקטים 2ביצוע אשר יכלול את לזוכה  תחילת עבודות

תהא רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  החברהכן,  כמו .ובין אם במקביל
 שלא לבצע את העבודות נשוא הפרויקטים בכלל. 

כלל במאגר הקבלנים כאמור, אף בלא להגיש ימציע יהיה רשאי להגיש את מועמדותו לה .3.3
במכרז זה. במקרה כזה על המציע לציין זאת  הכלולים הפרויקטיםהצעה לביצוע 

 .'זבנספח מפורשות 

http://www.ingl.co.il/
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על  זה מכרזם בהתאם ובכפוף לתנאי ינותנאי ההתקשרות ה זה מכרזההתקשרות נשוא  .3.4
, המהווים מכרזושאר הנספחים ככל שצורפו ל 'א כנספח המצורףנספחיו, לרבות ההסכם 

 מאי כתוצאה כלשהי באחריותמקרה  בכל ישאזה. החברה לא ת מכרזחלק בלתי נפרד מ
 על נספחיו לרבות בהסכם.  המכרז במסמכי, סיבה מכל, המציע עיון

מסגרת, לביצוע עבודות מעת לעת, והחברה  התקשרותמכרז זה הינה  נשוא ההתקשרות .3.5
 והיאשיבחר/ו במכרז להיכלל במאגר  מהקבלניםאיננה מתחייבת להיקף הזמנה מסוים 

בהיקפים שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואף לא להזמין  עבודותתהיה רשאית להזמין 
, עבודותה. דרישת החברה לקבלת לפי שיקול דעת החבר הכלמסוים בכלל,  מזוכה עבודות

 וכמפורט, הבלעדי דעתה ושיקול תקציבה, החברה לצורכי בהתאם תיעשה, שתהיה ככל
 .להלן 4  בסעיף

 באמצעות בוצעו העבודות עם)בין  המלאה ובאחריותו הקבלן ידי על תבוצענה העבודות .3.6
ידוח ועבודות עפר קעבודות ל הנוגע בכל(. מטעמו משנה קבלני ידי על בוצעו אם ובין עובדיו

לצורך ביצוע שדה הארקה, רשאי הקבלן להשתמש בקבלני משנה שיאושרו על ידי החברה, 
שהם קבלנים רשומים בעלי סיווג  ובלבדמראש ובכתב, בהתאם להוראות ההסכם, 

 הסכם. הכאמור יחולו הוראות  העסקתם ועל, מתאים

   Pin Brazingציוד .3.7

ד ויעמ אשר, ם" ועל ידי מפעיל ציוד מתאיPin Brazingעבודות הריתוך יבוצעו בשיטת "
לביצוע עבודות או  זכייתו ממועד ימים 10 בתוך, במכרז כמפורטבמבחן מעשי של החברה 

 במועד אחר שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ציוד הדרוש לשם ביצוע ה בעליכי, רשאים להתמודד במכרז גם מציעים שאינם  מובהר
" בעת הגשת הצעתם; אולם, בכל מקרה, תנאי Pin Brazingריתוכים בשיטת "

ממועד הכרזתו כזוכה לביצוע  חודש, הוא שבתוך עבודות לביצוע הקבלןלהתקשרות עם 
 ובחזקתו )בין בבעלות ובין בשכירות(. , הציוד האמור יהיה ברשותו העבודותאו  ההעבוד

נכון למועד תחילת ההתקשרות. עם זאת יודגש כי מדובר  משוער הינו העבודותהיקף  .3.8
בהשערה בלבד אשר אין בה כדי לחייב את החברה בכל דרך ואין החברה מתחייבת להזמין 

זה, לפי הליך  הקבלניםאת העבודות בפועל או כל חלק מהן. במסגרת ההסכם שיחתם עם 
להרחיב או  העבודות ביצועפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת במהלך -החברה רשאית, על
 ושהוצע ים, מבלי שצמצום או הרחבה כאמור יפגעו במחירהעבודותלצמצם את היקף 

לבקש לשנות את  עילה כל/ים לא תהיה לקבלןע"י החברה.  ו/ים ואושרהקבלןבהצעת 
 , תופחת התמורה בהתאם.הנדרשות העבודותמחירי הצעתו. הקטינה החברה את היקף 

, כי הנספחים הטכניים המצורפים להסכם הינם לצורך הגשת הצעות בלבד וכי מובהר .3.9
ייתכנו שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות הטכניות ו/או בהיקף העבודה. שינויים 

העבודה ו/או /ות במועד מתן ההוראה להתחלת האשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבוד
לאחר מכן לא יהוו כל עילה לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או לתביעה מכל מין וסוג שהוא, 

 פרט לתשלום עבור העבודות המבוצעות בפועל לפי המחירים המוסכמים בהסכם הקבלן.

לנוכח חיוניות מערכת העבודות לידיעת המציעים החשיבות הלאומית בביצוע  מובא .3.10
שק האנרגיה, הצורך לעמוד בהתחייבויות החברה כלפי ספקי ההולכה לגז הטבעי למ

וצרכני הגז הטבעי והנזקים, בין היתר הכספיים, שעלולים להיגרם לחברה, לספקי הגז 
הטבעי, לצרכני הגז הטבעי ולכלל המשק בישראל בשל אי אספקת גז טבעי לפי ההסכם 

 ובלוחות הזמנים שנקבעו בו. 

 בכל, בעקיפין/או ו במישרין, ינקטו לא מקרה שבכל המציעים מתחייבים הצעתם בהגשת .3.11
 מבלי פיו על העבודות וביצוע זה מכרז את לעצור/או ו לדחות/או ו לעכב כדי בה שיש פעולה
 .שבדין אחרים מסעדים לגרוע
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גבוה  גז טבעי בלחץ של פעילה הולכה מערכת בסביבה של יבוצעו מהעבודות חלק כי מובהר .3.12
 הזוכה יידרש, הממונה אישור  לקבלת בנוסף כי, יובהר לפיכךקרקעית(.  ו/או תת )עילית
 .כמפורט בהסכם החברה נהלי"פ ע, תיאום ולבצע נוספים אישורים לקבל

בכפוף  הצדדים את תחייבנה יווהוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים
 .או בהעדרה המכרז במסמכיאחרת  ומפורשת מפורטת התייחסותל

 מאגר קבלנים –מכרז מסגרת  .4

 קבלנים יכללו שבו קבלנים מאגר זה מכרז במסגרת להקים מבקשת החברה, לעיל כמפורט .4.1
כל מציע שיעמוד בתנאי הסף יכלל . ט' בנספחרט הגנה קתודית, על פי המפו עבודות לביצוע

 במאגר.

יכלל במאגר. ילהלן וביתר תנאי הליך זה,  6 מציע שיעמוד בתנאי הסף המנויים בסעיף  .4.2
הוא שבמועד מסירת העבודה  הקבלניםמאגר בכלל ילמסירת עבודה למציע שי הכרחיתנאי 

 עדיין יתקיימו אצלו כל תנאי הסף הדרושים להיכללות במאגר.

, גם אם הם לא הקבלניםמאגר לנוספים  קבלניםהחברה תהיה רשאית להוסיף בעתיד  .4.3
במועד בקשה לקבלת הצעות,  לרבותהשתתפו במכרז זה, במועדים לפי שיקול דעתה, 

ובלבד שעמדו בתנאי הניסיון והכשירות הנדרשים במכרז )בשינויים ככל שיהיו לפי שיקול 
 רפותם(.דעת החברה במועד הרלוונטי לבחינת הצט

 שיכללו הקבלניםרשאית, מעת לעת, לפנות אל  תהאהחברה  הקבלניםהקמת מאגר  עם .4.4
שנים למן המועד שבו תקבע  5, במהלך עבודות לביצועבמאגר, בבקשה לקבל הצעות 

שיכללו במאגר. במסגרת פניות עתידיות כאמור, יתמודדו  הקבלניםהחברה את זהות 
לפרויקט מסוים ובכלל זה יידרשו להציג את הצעת המחיר  עבודות ביצועעל  הקבלנים

  מטעמם לאותו פרויקט.

 לביצוע הקבלניםהנכללים במאגר  מקבלניםהצעות  לבקשבמידה ותחליט החברה  .4.5
, לשנות מתנאי הבקשה, תהיה החברה רשאית, במסגרת כלשהו לפרויקט ביחסהעבודות 

לקולא או לחומרה, לרבות ומבלי  המכרז ו/או להוסיף תנאים ודרישות שלא פורטו בו,
 לגרוע מכלליות האמור: 

פיננסית, קביעת ההחמרת תנאי סף, בדיקת איכות ההצעות, התאמת האיתנות  .4.5.1
ושינוי  ביטוח דרישותמחירי תקרה, ביצוע הליך תחרותי נוסף, התאמת ההסכם, 

 בביצוע התפקידים לבעלי בקשר לרבות, עניין לכל בקשר לרבותנספחיו הטכניים, 
, פיזור הקבלנים, הכל בהתחשב בצרכי החברה, לרבות עומס עבודה אצל העבודות

עבודות וסיכונים, מהות ומורכבות העבודות נשוא הפרויקט ורמת הסיכון בהן, 
 לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.  והכללוחות הזמנים ודרישות מיוחדות, 

 לפירכת איכות כן, במסגרת הליך של קבלת הצעות כאמור לבצע הליך הע כמו .4.5.2
, או להסתמך על המחיר בלבד, והכל לשיקול שתקבע חדשות מידה ואמות דרישות

 דעתה הבלעדי של החברה.

 קבלניםהנכללים במאגר ה מקבלניםבמידה ותחליט החברה להזמין הצעות  .4.5.3
הנכללים במאגר, לרבות  הקבלנים לכלשיוקם, החברה תהיה רשאית שלא לפנות 

הינו בעל זיקה לקבלן או למתכנן הפרויקט או קיים חשש  הקבלן: דלהלןבנסיבות 
שבהן תסבור החברה, לפי  בנסיבותלהלן;  14  בסעיףאחר לניגוד עניינים, כאמור 

וגל לבצע את העבודות לשביעות לא יהיה מס קבלןשיקול דעתה הבלעדי, כי אותו 
. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית להחליט כך, בין היתר, הרצונה המלא

, לרבות ומבלי לגרוע הקבלןבהתבסס על ניסיונה והיכרותה עם עבודתו של 
בפרויקטים  הקבלןמכלליות האמור, איחור בלוחות זמנים, עומס עבודה של 

 המפתח מאנשיאו  העבודות ביצועון מאיכות אחרים של החברה, אי שביעות רצ
 מטעמו, הפרת הסכם עם החברה, הליך משפטי תלוי ועומד וכיוצא באלה טעמים. 
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מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי הדין, החברה  .4.6
 הקבלניםמאגר מ הצעות לקבלת פנייהבאמצעות  כאמוראת העבודות  לבצעאינה מחויבת 

בכל דרך אחרת  העבודות את לבצעוהיא תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  םשיוק
 ובכפוף לכל דין.

, בכל עת ולפי שיקול דעתה קבלניםכלשהו ממאגר ה קבלןהחברה תהיה רשאית לגרוע  .4.7
אגר כאמור, תימסר לו הודעה על כוונת החברה הממ קבלןהבלעדי והמוחלט. בטרם ייגרע 

טענותיו בעניין זה, באופן ובמועד שתקבע החברה לפי שיקול  למסור ותינתן לו הזדמנות
 דעתה, הכל בכפוף להוראות המכרז והדין. 

 לכל ביחס, הדין לפי, החברה בפני העומדת אחרת זכות מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין .4.8
 .לחברה הנדרשות העבודות לביצוע הליך

 המצורף ההסכם לרבות, המכרז הוראות יחולו, העבודות לביצועבקשה לקבלת הצעות  על .4.9
 (. המכרז הוראות לפי שיבוצעו וככל אם, החברה של לעדכונים)בכפוף  'א כנספח

 לוחות זמנים למכרז .5

  

  – 9:00בין השעות , 27/8/2019החל מיום , 'ה –בימים א'  מסמכי המכרז לקבלתמועדים  א
17:00 . 

השתתפות -קבלנים  סיורמועד  ב
 חובה להגשת הצעה

  ,9:00 בשעה 5/9/2019 ביום
במגרש החניה של מוזיאון  – סיורל יציאה מפגש מקום

 יכול"ל הנ והמקום המועד ,(35גבעתי )בסמוך לכביש מס' 
 .מציעכך ל, תימסר הודעה על ובמקרה כזה להשתנות

  .17:00 בשעה  11/9/2019 לא יאוחר מיום   מועד אחרון לבקשת הבהרות ג

 הצעות מועד אחרון להגשת ד
 לאו 17:00 – 9:00בין השעות   23/9/2019החל מיום 

 המועד: "להלן) 17:00 בשעה  25/9/2019 מיום יאוחר
 ."(הצעות להגשת האחרון

 מועד כל לדחות, שהיא סיבה ומכל מועד בכל, הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית החברה .5.1
 בעת שמסרו המען פי על למציעים תימסר כך על והודעה לעיל המפורטים המועדים מן

 .המכרז מסמכי קבלת

 במועד או הצעות להגשת האחרון במועד החברה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה .5.2
 .כלל תידון לא, העניין לפי, כאמור מוארך

 תנאי סף להגשת הצעות .6

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

 .בישראל כדין הרשום)חברה או שותפות(  תאגיד או מורשה עוסק יחיד הינו המציע .6.1

 /אוולצנרת הולכה  קתודיתהגנה  עבודות 3 לפחות ,באופן ישיר ניהל או ביצע המציע .6.2
של לפחות  מצטבר(, בהיקף הים בקרקעיתמתכתיים מוטמנים )בקרקע או  למכלים
 אחתלכל )לא כולל מע"מ( ₪  50,000וכן לא פחות מסך של )לא כולל מע"מ( ₪  300,000

 להגשת האחרון למועד ועד 1.1.2014 לאחראשר ביצוען הושלם , כאמור מהעבודות
 . במכרז ההצעות

שדה הארקה  פחותלקבלן משנה מטעמו, ביצע או ניהל באופן ישיר או באמצעות המציע  .6.3
 1.1.2014אשר ביצועו הושלם לאחר מטר לפחות,  50להגנה קתודית בקידוח עמוק של  אחד
 .במכרז הצעות להגשת האחרון למועד ועד
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התקבלה תעודת גמר לעבודה ו/או החל  –" ביצועו/ן הושלם" 6.3 -ו 6.2 לעניין סעיפים 
 שימוש במערכת ההגנה קתודית.

 Pin"ציוד ריתוך בשיטת למפעיל  שבמכרזהעבודות  לביצוע עסיקמתחייב לההמציע  .6.4
brazing" ביצע לפחות  ןבמהלכ , אשרכאמור ציודה בהפעלת בעל ניסיון של שנתיים לפחות

 חייבית, בלבד במאגר להיכללמנת  על. מציע אשר מגיש הצעתו שלעילבשיטה ריתוכים  50
  .רוכאממפעיל ציוד לביצוע העבודות  להעסיק

 להלן. 8 , כאמור בסעיף קבלניםה בסיורהמציע השתתף  .6.5

עומד הוא ו 1976,-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו האישורים כל המציעברשות  .6.6
ב לחוק זה, לעניין תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים כדין 2בדרישות סעיף 

 והעסקת אנשים עם מוגבלויות.

המפורטים לעיל הם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בהם, הצעתו לא תובא לדיון. על  התנאים
ההצעה לכלול את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל. על מגיש 
ההצעה להיות אישיות משפטית אחת, ומספר גורמים אינם רשאים לחבור יחדיו לשם הגשת 

 הצעה. 

להלן, די בהם כדי להוכיח את עמידת  10 הצעה כאמור בסעיף שיש להגיש יחד עם ה המסמכים
המציע בתנאי הסף. יחד עם זאת, יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, אשר אמור 

גם שיכול ותושלמנה  –להתקיים במועד הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת, לבין דרכי הוכחתו 
לאחר הגשת ההצעות. זאת, מבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות החברה על פי תנאי מכרז זה, 
לרבות סמכותה לדרוש תיעוד, הסברים או מסמכים נוספים, אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה. 
כמו כן, יובהר, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו/או יועצים 

ך בדיקת ההצעות, לרבות תנאי הסף, וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות, מטעמה לצור
 השמטות, העדר תיעוד מספיק, בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו.

 עיון וקבלת מסמכי המכרז .7

, 32, קומה בתיאום מראש במשרדי החברה במגדל עתידים קבלמסמכי המכרז ניתן ל את .7.1
. בעת לעילא' 5  , במועדים שבסעיףהתקשרויותרכש ו מחלקתבעתידים, תל אביב,  קריית
 את פרטי המציע.  למסור יש המסמכים קבלת

 .בתשלום כרוך אינו קבלתם/או ו המכרז במסמכי עיון .7.2

 מקבל שם את: החברה לנציג מציע כל ימסור למציע המכרז מסמכי מסירת בעת .7.3
 המציע את לייצג מוסמך אשר לפחות אחד קשר איש שם; מייצג שהוא והמציע המסמכים

 .למציע הודעות למסירת"ל דוא כתובת ואת זה מכרז לעניין

ומסירת מסמכי המכרז ניתן לפנות  לעיוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לברורים בקשר  .7.4
מסמכי ב לעייןכמו כן, ניתן  c-tender@ingl.co.il אלקטרוני:הדואר ה כתובתלחברה ב

 .www.ingl.co.ilאתר האינטרנט של החברה, שכתובתו בהמכרז 

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

 ואינואלקטרוני שיופץ באתר האינטרנט של החברה הינו לעיון בלבד  חומר הגשת ההצעות.
 להגשה. 

 חובה -סיור קבלנים  .8

מתקן ( בנפרדים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי סיוריםקבלנים )או מספר  סיורהחברה תערוך  .8.1
נקודת מפגש יציאה  .444כביש העבודות ביינתן גם הסבר לגבי  במסגרת הסיור, "חלץ"

 . לעיל 'ב5  בסעיף כמפורט ובמועדבכתובת לסיור 

mailto:c-tender@ingl.co.il
http://www.ingl.co.il/
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. החברה שומרת ומהווה תנאי להגשת הצעה חובההקבלנים הינה  בסיורהשתתפות  .8.2
הקבלנים או לערוך  סיורלעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד 

 נוסף.  סיור

למסור על כך הודעה בנוסח המצ"ב  שתתףהקבלנים, על המ בסיורעל מנת להשתתף  .8.3
 בדואר החברה מטעםנמען ל תשלח זו הודעה. הקבלנים סיורמ מועדעד ל 'זנספח ב

 את לוודא המציע עללהלן.  9.1 שפרטיו מופיעים בסעיף  c-tender@ingl.co.ilאלקטרוני 
 "ל. בדוא או בטלפון, כאמור, האלקטרוני הדואר קבלת

 הבהרות ותיקונים למכרז .9

רשאי להגיש בקשה לקבלת הבהרות מהחברה ביחס למסמכי המכרז בפניה בכתב  מציע .9.1
, וזאת עד למועד להגשת c-tender@ingl.co.ilבלבד בשפה העברית לתיבת דואר אלקטרוני 

מכרז פומבי לביצוע עבודות הגנה הפניה יש לציין " על. עיללג' 5 בסעיף  הקבועבקשות 
" וכן מספרי טלפון ודואר אלקטרוני למתן נתיבי הגז הטבעי לישראל לחברתקתודית 

 התשובות. 

 יהיה  PDF-ה מסמך כאשר, WORD במסמך והן  PDFבמסמך הן לשלוח יש השאלות את .9.2
 הבהרה/השאלה ופירוט הסעיף, הפרק את לציין יש שאלה לכל ביחס. המחייבת הגרסה

 .אליו ביחס הנדרשת

 לשאלות להתייחס שלא רשאית החברה. וכיצד להבהרות להשיב בלעדי דעת שיקול לחברה .9.3
 בהתאם, אחר ענייני טעם מכל או/ו ענייניות בלתי, כלליות, ברורות בלתי היותן מחמת

 .  הבלעדי דעתה לשיקול

 החברה תשלח בכתב על ידי נציג החברה לכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז תשובת .9.4
ממסמכי המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד  לעיל 7.3 ושמסרו את פרטיהם כאמור בסעיף 

וההסכם. החברה תתחשב רק בתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל. רק התשובות 
 או תשובותוההבהרות שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את החברה. מובהר, כי 

 את תחייבנה לא שלעיל האינטרנט באתר תפורסמנה ולא בכתב תינתנה שלא הבהרות
תשובות החברה להבהרות אך בכל מקרה . המציעים יאשרו בכתב את קבלת החברה

תשובות אלה לרבות תיקונים לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו 
חברה לצורך החובה להתעדכן באתר האינטרנט של ההמציעים  על קבלתן ובין אם לאו.

 .קבלת כל הודעה, הבהרות, תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרז

רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח  החברה .9.5
 .המציעיםלכל 

 הנחיות להגשת ההצעה .10

. להלן המפורטות להנחיות בהתאם הכל, הנדרשים המסמכים כל את תכלול מציע הצעת .10.1
 להוכיח המציע שעל אחר תנאי ולכל הסף בתנאי לעמידה גם יתייחסו בהצעה המסמכים

 . לחברה

הצעות  להגישהקבלנים של החברה,  למאגר להיבחר הצעתובנוסף על  ,המעוניין מציע .10.2
 . העבודות לשתי הצעה להגיש חייב 3.2.2 -ו 3.2.1  בסעיפים המתוארים לפרויקטיםמחיר 

 הגנה עבודות לביצוע מכרז" כתוב יהיה עליה ראשית במעטפה הצעתו את יגיש מציע .10.3
-מעטפה )א( ו שתסומנה נפרדות סגורות מעטפות 2 תכלול הראשית המעטפה ".קתודית

 :להלן המסמכים יצורפו בהן, מעטפה )ב(

לעיל וכן לכל תנאי אחר שעל המציע  6  לעמידת המציע בתנאי הסף תתייחס )א( מעטפה
 להוכיח לחברה ותכלול את כל המסמכים שלהלן:

)לפי  מורשה עוסק תעודת העתק או המציע של ההתאגדות תעודת העתק .10.3.1
 (.העניין

mailto:c-tender@ingl.co.il
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 במקום המציע וחותמת חתימה בצירוף ,נספחיו כלל על( המכרז) זה מסמך .10.3.2
. העמודים יתר כל על"ת בר וחתימה המציע חותמת ובצירוף, לכך המיועד
 במסמכי המפורטים והדרישות התנאים לכל המציע מסכים בחתימתו כי מובהר
 .ונספחיהם ההסכם, המכרז

, לכך המיועד במקום המציע וחותמת חתימה בצירוף( 'א נספח)ונספחיו  ההסכם .10.3.3
 .העמודים יתר כל על"ת בר וחתימה המציע חותמת ובצירוף

 (.ט' נספח) המציע ובחותמת ת"בר חתום, כללי טכני מפרט .10.3.4

"ב המצ בנוסחבדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיונו של המציע  הצהרה .10.3.5
 על ידי המציע.  םחתו כשהוא 1'ד כנספח

 " לביצוע העבודותPin Brazingהצהרה על העסקת מפעיל ציוד " .10.3.6

לעניין מציע המגיש את הצעתו לביצוע העבודות ב"מתקן חלץ" ו"כביש  (א)
444 " 

 Pinציוד בשיטת " של מפעיל הציוד באשר להיותו מפעיל ציוד הצהרה
Brazing"  שיהיה זמין לצורך ביצוע עבודות הריתוך עבור המציע, היה

למכרז  2'דנספח בבנוסח המצורף  ות/העבודה לביצועכזוכה  המציעויוכרז 
 . והמציע"י מפעיל הציוד עחתום 

ע"י  Pin Brzaingלצרף תעודת הסמכה לביצוע עבודות ריתוך בשיטת  יש
 מפקח ריתוך מוסמך.

 לעניין מציע המגיש את הצעתו למאגר הקבלנים בלבד (ב)

העונה על התנאים במכרז  מפעיל ציודתחייבות להעסקת הצהרה על ה
 ציוד מפעיל של פרטיו בהעדר)אף העבודות במכרז  ביצועלצורך 

 .חתום ע"י המציע 2ד'בנספח בנוסח המצורף (.מסוים

 ומאומת כדין המציע ידי על חתום, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על תצהיר .10.3.7
 .'ב כנספח, על פי הנוסח המצורף ד"עו ידי על

 ;כדין ספרים ניהול בדבר חשבון מרואה או שומה מפקיד תקף אישור .10.3.8

 על השומה לפקיד דיווח בדבר חשבון מרואה או שומה מפקיד תקף אישור .10.3.9
 ;מ"מע עליהן שמוטל עסקאות על מ"מע ולמנהל הכנסותיו

, ההצעה על המציע בשם החותמים של חתימה זכויות בדבר דין עורך אישור .10.3.10
 .'ג נספחכ המצורף בנוסח

 בנוסחהצהרה והתחייבות חתומה ע"י המציע בנושא היעדר ניגוד עניינים  .10.3.11
 .1'ה נספחכ המצורף

 בנוסחהתחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים  .10.3.12
 .2'ה נספחכ המצורף

 האישור את להמציא רשאי המציע, אישה בשליטת עסק הוא המציע אם .10.3.13
, 1992-ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק' ב2 לסעיף בהתאם הנדרשים והתצהיר

 .'ו נספחכ המצורף נוסחב

 להיכלל בקשה או/ו העבודות לביצוע מחיר הצעות הגשת על המציע הודעת .10.3.14
 מספרי לרבות, המציע נציג עם התקשרות פרטי וכן בלבד הקבלנים מאגרב

  .'זנספח כ המצורף בנוסח"ל, דוא וכתובת פיזי מען וכן, נייד וטלפון פקס, טלפון

 נספחיםב לעבודות יםהזמנים השלדי ותלוח כולל ותוכניות מפרטים רשימת .10.3.15
עבור מציע המגיש הצעה לביצוע ) המציע ובחותמת ת"בר חתומים ,2'ט -1'ט

 ( . הפרויקטים
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הקבלנים,  סיור, לרבות סיכום המכרז במהלך שנשלחו ותיקון הבהרה כל .10.3.16
 .המציע וחותמת ת"בר חתומים

 'ח כנספחלהסכם מסגרת לביצוע עבודות המצורף  תוספת .10.3.17

 .המכרז מסמכי לפי הנדרש נוסף מסמך כל .10.3.18

, הכולל את המפרטים המקורי שנמסר ע"י החברה המכרז( CD) תקליטור .10.3.19
  והתוכניות וחומר המכרז. התקליטור יוגש כשהוא חתום בר"ת וחותמת המציע.

 וכתבי המחיר הצעת פסוט - (הפרויקטיםעבור מציע המגיש הצעה לביצוע ) )ב( מעטפה
  (.י' נספח) המציע וחותמת מלאה בחתימה חתומים הכמויות

 ההצעה של המקורי העותק על(. העתקים 2 בצירוף מקור) עותקים בשלושה תוגש ההצעה .10.4
". מקור" ברור במקום יירשם( מהחברה למציע שנמסרה הכרוכה המקורית המכרז)חוברת 

 (.העתקים 2 בצירוף)מקור  עותקים 3 תכלול)ב( -ו)א(  מהמעטפות אחת כל, ספק הסר למען

יחתום בראשי תיבות ובצירוף חותמת המציע בתחתית כל עמוד ממסמכי ונספחי  המציע .10.5
 (. ' למכרזאנספח המכרז, לרבות ההסכם )

 ותנאי מסמכיו, המכרז לתנאי ביחס לרבות, כלשהי הסתייגות בהצעתו יכלול לא מציע .10.6
 בקשר דרך בכל הסתייגות אליה הנלווים מהמסמכים במי או בהצעה נכללה. ההסכם

 לנהוג כיצד להחליט הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות לחברה, ומסמכיו המכרז לתנאי
 לתקן מהמציע לדרוש או, בלבד טכני פגם מהווה היא כאילו בה לראות לרבות, בהסתייגות

 את לתקן, בחירתה/או ו ההצעה לשקילת כתנאי הסרתה על להודיע או, ההסתייגות את
שהתיקון יחול על כל המציעים, ולאפשר  ובלבד ,ולשנותם מהם חלק כל או המכרז מסמכי

למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה, לבטל מכרז זה, הכל מבלי לגרוע 
 מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז והדין. 

כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות  מובהר .10.7
 ות. באותה הצעה או בהצעות שונ

 השלמות חלקם/או ו מהמציעים לדרוש רשאית, הבלעדי דעתה שיקול לפי, החברה .10.8
 עם כן לעשות שתידרש מבלי, דעתה להנחתפה, -בעל/או ו בכתב, בהצעתם לאמור והבהרות

 .המציעים בין השוויון עקרון שיישמר וככל, המציעים שאר

וראות, התנאים והתניות הגשת הצעה תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציע לכל הה .10.9
 המופיעים במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו. 

 מקום להגשת ההצעה .11

, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, תוגשנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ההצעות .11.1
נתיבי הגז הטבעי  חברתבכתובת שלהלן: " המכרזים"תיבת ללעיל ד' 5 כאמור בסעיף 

' מח, 32קרית עתידים, תל אביב, קומה  ( 8"מ, מגדל עתידים )בניין מספר בעלישראל 
  .והתקשרויות רכש

במועד  -ההצעה במועד כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה, אלא הגשתה בפועל  משלוח .11.2
 ובמקום ההגשה שלעיל. 

 תוקף ההצעה .12

 רשאית תהא החברה. (כולל) 31/3/2020 עד ליום בתוקף תהיה לחברה שתוגש ההצעה .12.1
, הבלעדי דעתה לשיקול עליהם שתודיע למועדים עד ההצעות תוקף הארכת על להורות
 שלא מציע. המכרז תנאי לפי נדרש אם, הצעתו עם בקשר ראח תנאי כל הארכת לרבות
 תנאי כל או/ו הצעתו תוקף את להאריך סירב או במועד הצעתו הארכת על לחברה הודיע
 .המכרז בהמשך ישותף לא, לעיל כאמור עמה בקשר
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 באישור אלא, הגשתה לאחר תנאיה על המקורית הצעתו את לשנות רשאי אינו מציע .12.2
 לעיל כאמור שינוי כל. והדין המכרז תנאי פי על במפורש הותר שהדבר במקום או החברה

 .ההצעה לפסילת, החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי, להביא יכול

 ביום הנקובה מהשעה יאוחר לא, לחברה בכתב בהודעה, שהגיש הצעה לבטל רשאי מציע .12.3
 לאחר(; החברה ידי על שהוארך ובמידה וכפי) לעיל ד'5  בסעיף הצעות להגשת האחרון

 .מהביטול בו לחזור מציע יוכל לא, כאמור ביטול

 להגשת הצעה תהוצאו .13

 ההוצאות כל כי מסכים והוא לו ידוע כי, המציע כהצהרת כמוה במכרז ההשתתפות עצם .13.1
 וכל זה למכרז ההצעה הכנת עם בקשר לרבות, ולאחריו במכרז בהשתתפות הכרוכות
 על יהיו, ואחרות משפטיות הוצאות, תשלומים, ועדכונה ההצעה הגשת, לפיו ההליכים
 תהיה לא וכי, כאמור המכרז לתוצאות קשר ללא, המציע של וחשבונו הבלעדית אחריותו

 הוצאותיו בגין מהחברה אחר ויפיצ לכל או כספים להחזר טענה או דרישה כל למציע
 . לכך אחריות בכל תישא לא והחברה כאמור

 סיבה מכל, חלקו או כולו, המכרז ביטול של במקרה, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .13.2
 או/ו המכרז מסמכי תיקון של במקרה או/ו לחברה הקשורות מסיבות לרבות, שהיא

 מועד בכל, בחירתם ביטול או בחירתם אי או/ו הצעות או/ו מציעים פסילת של במקרה
 לתשלום או כלשהו לפיצוי או הוצאות להחזר זכאים המציעים יהיו לא, שהיא סיבה ומכל
 .כאמור ביטולה או בחירתם באי או בפסילה או בתיקון, בביטול הקשור שהוא סוג מכל

 איסור הגשת הצעות משותפות, תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים .14

 שונים גורמים או תאגידים מספר או מציעים מספר של משותפות הצעות במכרז להגיש אין .14.1
 .ב"וכיו

 זיקה בעל מטעמו מי או/ו הוא אםהפרויקטים  לביצוע הצעה להגיש רשאי יהיה לא מציע .14.2
 .מהם אחד או הפרויקטים של המתכננת לחברה

 זיקה בעל או אחר מציע עם הצעה כל יתאמו לא מטעמם מי או/ו למציע זיקה בעל או מציע .14.3
, הסדרים, בהסכמים לרבות": הצעה תיאום, "זה לעניין. מטעמם מי או/ו האחר למציע
, המוצעים המחירים, זה בהליך הקשור עניין לגבי, מכללא או במפורש, סוג מכל הבנות
 בקשר מידע קבלת או/ו החלפת או/ו מסירת, מחיר להצעת ואסטרטגיות ההסכם תנאי

 . מטעמם מי או אליהם זיקה בעלי, מציעים בין אחרת בצורה גילויו או להליך

, בת וחברת אם חברת, בבעלותו וחברה יחיד מציע כגון, כלשהו באופן הקשורים מציעים .14.4
 . זה בהליך להשתתף רשאי מהם אחד רק יהיה - אחר באופן הקשורים תאגידים או

 או/ו ממנהליו מי של משפחתית קירבה בדבר הצעתו הגשת במסגרת להצהיר נדרש מציע .14.5
 שהוא ומבלי בלבד ידיעתו פי על כזו שקיימת ככל, החברה עובדי או/ו ממנהלי למי עובדיו
 ידי על המוגשת להצעה נפרד במכתב תצורף כאמור הצהרה. בעניין חקירה לבצע נדרש

 .המציע של החתימה מורשי/  ל"מנכ/  הבעלים ידי על ותיחתם, המציע

 אלה מונחים כמשמעות, קרובו או בתאגיד עניין בעל הינו" זיקה בעל, "זה סעיף לעניין
 .1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק

 או/ו אליו זיקה בעל או/ו מטעמו מי או/ו הוא אם למכרז הצעה להגיש רשאי יהיה לא מציע .14.6
 במסגרת לחברה והתחייבויותיו חובותיו עם עניינים ניגוד של במצב מצוי מניותיו לבעלי

 בשל במכרז השתתפותו את שוקל אשר מציע. כאמור במצב מצוי להיות עלול או המכרז
 כל בצירוף זה בעניין ההבהרה שאלות במסגרת לחברה לפנות רשאי עניינים לניגוד חשש

 אינה אך, הבלעדי דעתה שיקול לפי בעניין להשיב רשאית החברה. הרלוונטיים הפרטים
 .בכך מחויבת
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 מתאימה נמצאה הצעתו אם הגם, במציע לבחור שלא הזכות את לעצמה שומרת החברה .14.7
 את להפסיק או/ו הזכייה הודעת לאחר גם מציע עם להתקשר שלא או/ו לחברה ומיטבית

 או במישרין, להיות עלול או נמצא שהמציע במקרה, עת בכל הזוכה עם ההתקשרות
 ענין לבין זה הליך במסגרת הנדרשים השירותים מתן בין עניינים ניגוד של במצב, בעקיפין

 . שלו אחר

 שיקול לפי, מסוים לפרויקט או/ו במכרז מציע של בחירתו את לבטל רשאית תהיה החברה .14.8
 חשש קיים ולטעמה במידה(, בהסכם התקשרות לאחר לרבות) מועד בכל, הבלעדי דעתה
 .  לאחריו שנוצר ובין המכרז במהלך קיים שהיה בין, עניינים לניגוד

 בנוסח עניינים ניגוד היעדר בדבר המציע מטעם והתחייבות הצהרה להצעתו יצרף המציע .14.9
 נוסף מידע וכל השלמות, עת בכל לדרוש רשאית תהא החברה. למכרז 1'ה כנספח ב"המצ

 עם להתקשר אפשרות בחינת לשם ישמש שיתקבל המידע. העניינים ניגוד לנשוא הנוגע
 פי על, להתקשרות תנאי יהווה אשר עניינים ניגוד למניעת הסדר עריכת לשם או/ו המציע
 .החברה של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול ובהתאם העניין

 או/ו עניינים ניגוד השירותים מתן תקופת במהלך לו יהיה ולא, לו שאין יתחייב המציע .14.10
 שהמציע ככל. לחברה השירותים למתן בקשר שהוא וסוג מין מכל עניינים לניגוד חשש

 ביצוע במהלך עניינים לניגוד חשש יתעורר שבהם מצבים וייווצרו בהליך כזוכה ייבחר
 כך על להודיע מתחייב המציע, מטעמו למי או/ו למציע ביחס, מהם כתוצאה או השירותים

 רלוונטי להיות העשוי מידע כל החברה לידיעת להביא יתחייב המציע. לחברה מיידי באופן
 . לחברה השירותים במתן, עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד קיים אם החברה לקביעת

 וספקים לקבלנים החברה של האתי והקוד החברה חזון את והבין קרא כי מצהיר המציע .14.11
 בהתאם שיפעל מאשר והוא www.ingl.co.il:בכתובת החברה של האינטרנט שבאתר

 .כזוכה ויוכרז במידה להוראותיו

 הגשת ההצעה הכספית וסופיות התמורה  .15

 להגיש חייב יהיה המציע, הפרויקטיםשהמציע בחר להגיש הצעות מחיר לביצוע  ככל .15.1
 . הפרויקטים יתלש הצעתו

. המציע חדשים בשקלים 'י בנספח המחיר הצעת פסוט גבי על רק הנתוגש תהכספי ההצעה .15.2
המחיר הכולל המוצע על ידו, וכן את מחירי היחידה בכל  אתפס הצעת המחיר ויציין בט

 הכמויות.  יסעיף וסעיף בכתב

, כפי שיאושרו על ידי החברה, ישולמו הפרויקטים ביצועבזאת, כי התשלומים בגין  מובהר .15.3
שיבוצעו  הפרויקטיםבשקלים חדשים, והם יהוו את התמורה הבלעדית והממצה בעבור כל 

 סכומים הנקובים בהצעה סכום נוסף כלשהו אלא מע"מ בלבד.על פי ההסכם. לא יתווסף ל

לא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו  ההצעה .15.4
 של המציע, אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו. 

 .זה למכרז המצורפים ונספחיו בהסכם כמפורט העבודות תכולת על תתבסס המחיר הצעת .15.5

. אם יותיר המציע סעיף ללא נקיבת מחיר או אין להותיר סעיפים ללא נקיבת מחיר .15.6
יראו את ביצוע אותו סעיף כנכלל במחיר של שאר הסעיפים, ₪, שירשום מחיר בסך אפס 

ובכל מקרה המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין אותו סעיף. מבלי לגרוע 
על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה  מהאמור בסעיף זה, החברה תהיה רשאית,

אם לדעתה ההצעה אינה ₪, שתכלול סעיפים שלא מולאו או שמולאו במחיר בסך אפס 
נגד החברה או שהיא מונעת מהחברה את האפשרות  קנוניהסבירה או שיש בה משום 

 להשוות מחירים. 

בלבד והן ת המחיר הן משוערות על בסיס הערכה והצע יפסושבטכי הכמויות  מובהר .15.7
 תוהצעניתנות להגדלה או להקטנה לפי הוראות ההסכם, כאשר יתכן כי סעיפים מתוך 

תבוצע לפי הכמויות הסופיות  לזוכהיבוצעו כלל. התמורה הסופית שתשולם  לאהמחיר 
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שתבוצענה בפועל ושתאושרנה על ידי הממונה מטעם החברה בהתאם להוראות ההסכם. 
 זה.כל טענות בנושא  תהיהלזוכה לא 

למעט התמורה שלעיל אין זוכה או מציע כאמור לעיל זכאי לכל תשלום, החזר או תמורה  .15.8
נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו, עבודתו ושירותיו, במישרין או בעקיפין, 
לרבות עבור שכר צוות עובדיו, שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או ייעוץ למציע, 

, ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות, הוצאות, טלפון, עבודה משרדית
ערבויות, אש"ל, נסיעות, לינה, הוצאות משפטיות, הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה, וכל 
הוצאה אחרת וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים, החזר 

 הוצאות, מיסים ועלויות שונות בהם נשא המציע וכיוצא באלה. 

 קות מוקדמותברור ובדי .16

המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה  .16.1
מוקדמת בקשר להגשת הצעתו, לרבות כל נתון כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר, לרבות מידע 
ו/או מצג הנמסר, אם נמסר בכל דרך שהיא, מטעם החברה. בהגשת הצעתו המציע מוותר 

שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מראש על כל טענה 
 מטעמה.

מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה, לרבות במסמך ו/או באמירה מכל סוג  .16.2
שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד למועד הגשת ההצעות, במידה 

ג כלשהו של החברה ו/או מי מטעמה שנמסרו, בטלים, ולא ייצרו מצג ו/או התחייבות מסו
ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם. רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו, בצירוף 
תיקונים, הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב במהלך המכרז ולמטרת 
ניהולו, יחייבו את החברה. בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות 

 בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה. לו 

במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר  .16.3
לאמור לעיל ו/או במסמכי המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט 

מועד הגשת ההצעות,  הנדרש, לפני המועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני
כמפורט בהזמנה זו, על מנת לקבל את הנחיות החברה שיינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 של החברה ויחייבו את המציעים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בכל מקרה, השמטה ו/או חוסר לביצוע שירות כלשהו במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו  .16.4
ותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של מהתחייבות המציע ליתן את כל השיר

 החברה.

המציע מצהיר בהגשת הצעתו, כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי  .16.5
 החברה בגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו. 

 אמות מידה לבדיקת ההצעות והחלטה על זוכה/ים במכרז .17

 :להלן כמפורט שלבים לפי תיעשה במכרז הזוכה בחירת

 בתנאי הסף הבדיקת עמיד –ראשון  שלב
על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וצירף את  'אמעטפה החברה תבחן את תכולת  .17.1

  .לעיל 11.3 פיםבסעיכל המסמכים הנדרשים כמפורט 

בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה )למעט הצעת המחיר( בהתאם לתנאי המכרז. נתגלו  .17.2
השמטות, טעויות סופר, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן פגמים טכניים, 

רבות הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות הודעה למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל דין, ל
חלקן ו/או שתהיה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת מכרז זה או 

 אחרת מטעמים שיירשמו. החברה האם החליט



 

 55מתוך  14
392241 

 www.ingl.co.il                       6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 
 עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה להיות

 

 החברה של הקבלנים למאגר יבחר, המכרז של הסף בתנאי עמד כי תקבע רהשהחב מציע .17.3
 .המכרז נשוא לעבודות

 ת והכספי ותבחינת ההצע –שני  שלב
 זה תעשה בהתבסס על רכיב המחיר בלבד.  בהליךהערכת ההצעות  .17.4

 של המציעים אשר הצעתם עברה את השלב הראשון 'ב מעטפהתבחן את תכולת  החברה .17.5
הצעה לביצוע כאמור לעיל ואשר ציינו על כוונתם להגיש  של בדיקת עמידה בתנאי הסף

, 'ז כנספחהמצורף  להשתתףבנספח הודעה על כוונה  מכרז זהפרויקטים הכלולים בה
 .ההצעה לסכום בהתאם הצעתם את ותדרג

לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לאחר שהחברה  בכפוף .17.6
שסכום הצעתו  המציעלעיל, תבחר החברה את  17.5  תדרג את ההצעות כאמור בסעיף

 ."(ביותר הזולה ההצעה)להלן: " ביותר הנמוך היהלשני הפרויקטים  הכולל

שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה במכרז מבין של  הכספיות בהצעותשוויון  וישנובמידה  .17.7
: )א( במקרה ואת אחת מההצעות הנ"ל הגיש עסק בשליטת הצעות אלה לפי הסדר כדלקמן

 –ב לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב 2ף אישה והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעי
הזוכה במכרז יהיה אותו עסק בשליטת אישה; )ב( במקרה וס"ק  -ובמסמכי מכרז זה  1992

 א' הנ"ל אינו מתקיים, תקיים החברה הליך כדלקמן:

במועד שתקבע החברה ובהתאם לאמור בפנייתה, כל מציע מבין המציעים השווים  (א)
המטיבה עם החברה לעומת הצעתו  יהיה רשאי להגיש הצעה כספית סופית,

"(. לא הגיש מי מהמציעים השווים הצעה ההצעה הסופיתהכספית במכרז )להלן: "
 סופית כאמור תהא הצעתו הכספית למכרז ההצעה הסופית.

בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים, מבין המציעים השווים יבחר כזוכה במכרז  (ב)
המציע שהצעתו הסופית היא הזולה ביותר. במקרה של שוויון נוסף גם בהצעה 

 הסופית ייבחר הזוכה במכרז באמצעות הגרלה שתיערך ע"י ועדת המכרזים.  

את ההצעה הזולה  החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לקבל .17.8
ביותר או כל הצעה שהיא או לקבל הצעה שאינה הזולה ביותר או לצאת למכרז חוזר או 

/ים, כולן או מקצתן, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק הפרויקטלוותר על ביצוע 
/ים בלבד, ובכלל זה לבקש הצעות משופרות או לתקן הצעות או לפנות למציעים מהפרויקט

לקבלת הבהרות בכתב ו/או בעל פה וכן היא רשאית אך אינה חייבת, ו/או לחלקם בבקשה 
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר למציעים ו/או לחלקם להוסיף להצעתם 
מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם, לדרוש מידע נוסף ו/או לדרוש להיפגש עם המציע 

ו/או דרישה כלפי החברה  לצורך הצגת הצעתו. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
 בקשר להליך זה.

החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה. התיקון  .17.9
יעשה במהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה וירשם בפרוטוקול. הודעה על התיקון תימסר 

 למציע.

ההחלטה האם  למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז, לרבות בשלב קבלת .17.10
לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של המציע, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, להביא בחשבון כל אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו, בין 
שמקורה במציע ובין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול 

לבצע השתתפות המציע במכרז או בחירתו כזוכה או יכולתו  דעתה הבלעדי של החברה, על
בכל דרך, לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן: )א( הליך משפטי תלוי  את העבודות

ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; )ב( שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או 
ון של לקוחות וכן החברה בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; )ג( ניסיון ושביעות רצ

ו/או מהתקשרויות קודמות עם המציע; )ד( כל מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי  מעבודות
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להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה. המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע 
הנדרש לה לצורך האמור בכל עת. לא מסר המציע מידע כאמור, רשאית החברה, לפי 

די, לפסול את הצעתו או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה שיקול דעתה הבלע
 הטובה ביותר.

על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית, עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו במכרז,  .17.11
לקבוע אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות / מחליפות את אמות 

בקשר עם איכות ההצעות(. יודגש, כי החברה המידה דלעיל או אמות מידה נוספות )לרבות 
שומרת על זכותה להסתפק באמות המידה המפורטות לעיל בלבד, ולא להוסיף עליהן, 

 לשנותן או להחליפן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי הדין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל שלב משלבי המכרז )לרבות לאחריו( תהיה החברה רשאית  .17.12
פי שיקול דעתה הבלעדי, שהיא פוסלת את הצעתו של מציע מחמת מידע שהגיע להחליט ל

לידיה או שמצוי ברשותה בקשר עם אותו מציע ואשר עלול להשפיע על ביצוע העבודות על 
ידו לשביעות רצונה של החברה, לרבות )אך לא רק( מידע בקשר עם יכולותיו של המציע, 

של החברה או של מזמיני עבודה אחרים ביחס סיון לא טוב ו/או חוסר שביעות רצון ינ
למציע, בעיות אמינות ומהימנות, מצוקה פיננסית מהותית וכל מידע רלבנטי אחר שיש בו 
כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולשם 

במכרז במסירת כך, החברה רשאית, בין היתר, להתנות את החלטתה לבחור בהצעה כזוכה 
דוחותיו הכספיים המבוקרים והסקורים האחרונים של המציע, על מנת לוודא את איתנותו 
הפיננסית ויכולתו לבצע את העבודות, לשביעות רצונה של החברה ולפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

  שני כשיר .18

 השניה ההצעה את הגיש אשר, ההצעות במדרג הבא בזוכה לבחור רשאית היהת החברה .18.1
 6 למשך בתוקף תיוותר הצעתו אשר"(, שני כשיר)להלן: " שני ככשיר הזולה ביותר

 . מהחברה הודעה קבלת ממועד חודשים

ומסיבה כלשהי לא תתאפשר ו/או לא תצא אל הפועל ו/או תבוטל ההתקשרות עם  במידה .18.2
 . הפרויקטיםהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני לביצוע הזוכה ת

 פסילת ההצעה .19

 מצאה אם, המאגררשאית לפסול הצעה ו/או מציע בכפוף לדין, לרבות בתקופת  החברה .19.1
 : שלהלן מהנסיבות יותר/או ו אחד התקיים כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי

 ;הסף תנאי את מקיימים אינם המציע/או ו ההצעה .19.1.1

 בלתי הנחות על מבוססת או, מוטעית, חסרה ההצעה כי החברה ידי על נמצא .19.1.2
 הלוקה ההצעה או, המכרז נושא או מסמכי של מוטעית הבנה על או, נכונות
 שבקיום מהן שעולה הצעות או, משמעות דו או בהירות אי או בחסר

 ; עובדים זכויות תפגענה ההתקשרות

נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה, בתכסיסנות או בחוסר  המציע .19.1.3
 בשלמקובלת, לרבות  ניקיון כפיים ובכלל זה בחוסר תום לב או פעל בדרך שלא

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

 . בחברה שלילי או רע ניסיון קיים שלגביו מציע .19.1.4

 לפי שתקבע מוגדר זמן ובפרק באופן למציע לאפשר החברה רשאית, לעיל האמור אף על .19.2
 את/או ו המציע את לפסול ולא שבו הפסול או הפגם את לתקן, הבלעדי דעתה שיקול

. לעניין המציעים בין השוויון עקרון על שמירה תוך והכל, כאמור תיקון בוצע אם ההצעה
זה מובהר כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר 

 מוצדק בנסיבות העניין:
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 לב בשים, סף דרישת כל רחב באופן ולפרש פורמאליות כל על לוותר או להסיר .19.2.1
 ובכלל המכרז נשוא ההתקשרות ואופי השירותים לבין בינה והיחס לתכליתה

 כי הוכח בו מקום, למשנהו אחד גוף או תאגיד של תכונות לייחס, השאר בין, זה
 כי יובהר. המציע בידי למעשה מצויות אחר תאגיד בידי קיימות שהיו התכונות

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

/או ו השלמתם/או ו נוספים סוג מכל מידע/או ו תיעוד, חומר הגשת לאפשר .19.2.2
 עמידת הוכחת לצורך הקשורים"ב, וכיו שנשמט אישור הגשת זה ובכלל, תיקונם
 בחינת לצורך הנדרש או מוקדם בתנאי, סף בתנאי לרבות, כלשהו בתנאי המציע
/או ו האדם כוח/או ו המציע של ויכולתו לניסיונו הקשור בכל לרבות הצעתו
 למועד עד הסף תנאי שהתקיימו ובלבד, השירותים/או ו הטובין/או ו הציוד
 הסף תנאי בין מפרידה החברה כי זה לעניין יובהר. למכרז ההצעות הגשת

 .הוכחתו דרכי לבין המהותי

 או תיקונים להתיר החברה את לחייב כדי באמור אין כי, מובהר ספק להסרת .19.2.3
 מסוג פגמים תיקון המתירה מדיניות אימוץ וכי, בהצעה כלשהם השלמות

 .אחר מסוג פגמים תיקון המתירה מדיניות אימוץ לחייב כדי בה אין, מסוים

 שהיה דבר לידיעתה הגיע אם, בו בחירה הודעת מתן לאחר גם מציע לפסול רשאית החברה .19.3
 .המכרז תנאי לפי או זה סעיף לפי ההצעה פסילת מצדיק

 ביטוחים .20

המציע, המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור  ידי עלביצוע הפרויקט/ים תחילת  טרםב
את  למסור המציע. לדרישת החברה, בכל עת, יידרש ובהסכם ונספח אישור הביטוח המצורף ל

מבטחיו. מובהר, כי החברה רשאית לשקול,  ידי עלאישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא חתום 
, לרבות לאחר הודעת הזכייה, הערות בדבר סוג ונוסח מכרזלפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב ב

הביטוחים ובלבד שלא יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח אלא אם החליטה 
על החובה לערוך  כויתורע , אך אין בכך כדי להשתממכרזהחברה לשנותו כלפי כל המשתתפים ב

 ביטוחים כאמור לעיל

  זכייה על והודעה הודעות מסירת .21

 מסמך כל להמציא מתחייב, עמו ההתקשרות את לממש רצונה על החברה לו שתודיע מציע .21.1
 הסכם על חתימה לרבות, החברה לו שתודיע במועד, הדין/או ו המכרז מסמכי לפי הנדרש

 בכל רישום על אישור, זה ובכלל, החברה הודעת מיום ימים 7 -מ יאוחר לא, ההתקשרות
 .ההתקשרות נושא לעניין בדין הנדרשים רישיונות, הדין פי על המתנהל מרשם

מסירת הודעה  החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות: .21.2
לאחד מנציגי המציע במסירה ביד, באמצעות פקסימיליה, בדואר רשום או אלקטרוני, או 
בכל דרך אחרת עליה תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד, תיחשב כאילו התקבלה במועד 
מסירתה; משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר 

ר האלקטרוני שנמסר בהצעת המציע. הודעה כאמור תיחשב הפקסימיליה או לכתובת הדוא
כאילו נתקבלה יום לאחר משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת 

ימי עסקים מיום המשלוח. מסרה  3שנמסרה בהצעת המציע ותחשב כאילו התקבלה כעבור 
שתוכן ההודעה  החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל, יראו את המציעים כמי

 הובא לידיעתם.

הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות: בכתב למען הגשת ההצעה,  .21.3
 באמצעות דוא"ל, דואר רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה.
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 הוראות כלליות .22

הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא  כל .22.1
 חלק בלתי נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.

/או ו המכרז מסמכיכל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של  .22.2
 להסתמך רשאי יהיה לא עוהמצי ים, בטלונמסרש, במידה ההצעות הגשת למועד עד

תיקונים, הבהרות וכדומה שהוציאה  בצירוף, וספחיונ המכרז מסמכי. רק האמור בעליהם
 החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את החברה.

/או לביצוע והסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי  למען .22.3
 אין. החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, המכרזבקשר לנשוא  כלשהיהתקשרות 

 מטעמה מי/או ו החברה ידי על מצג/או ו הצהרה להוות כדי זה במכרז כלשהו למציע בפניה
 בקשר החברה של מצג/או ו התחייבות/או ו המכרז בתנאי עומדים הצעתו/או ו שהמציע
 .  ההצעה קבלת/או ו לבדיקת

זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמציע שהגיש  במכרזכל האמור  .22.4
הצעתו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר 
למכרז זה. מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה, ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב 

 נהלי החברה ו/או הדין. בחברה לנושא המכרז ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי

החברה רשאית לבטל את ההליך בכל עת ומכל סיבה, לערוך שינויים בתנאיו, לשנות את  .22.5
המועדים הנקובים בו או את אופי העבודות הנדרש והיקפם, לנהל משא ומתן עם 
המשתתפים או עם חלקם, לדרוש מידע נוסף והבהרות. החברה מבהירה, כי רק האמור 

וכן במסמכי תיקון או תשובות לבקשות הבהרה שישלחו, אם ישלחו, במכרז זה ונספחיו 
בהתאם להליך המפורט לעיל יחייבו את החברה. כל מסמך ו/או אמירה אחרים מכל סוג 

 שהוא שנמסרו לא יהיו בעלי תוקף או משמעות מחייבים. 

בכל מקרה, השמטה ו/או חוסר לביצוע שירות כלשהו במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו  .22.6
התחייבות המציע ליתן את כל השירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של מ

 החברה.

המציע מצהיר בהגשת הצעתו, כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי  .22.7
 החברה בגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו. 

 זכויות קניין במסמכי המכרז ושימוש במידע שבהצעות .23

סמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז ו/או מסמכים שיסופקו, אם כל המ .23.1
יסופקו, למציעים כהשלמה, הם רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו 
להחזירם לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, בין אם הגיש הצעתו ובין אם 

אמורים או להשתמש בהם לשום מטרה לאו. מציע אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים ה
 אחרת, לבד מהגשת הצעה.      

החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל )להוציא הדוחות הכספיים ופרטי עלויות שירותי  .23.2
המציע(, ללא תמורה, לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות כתיבת מפרט 

, לרבות לצורך הרכבת רשימת או מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות
ספקים בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין. במידה ומידע 
שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע, 

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

 לדין בכפוף לחשוף רשאית תהיה, כן לעשות תחויב אם/או ו דעתה שיקול לפי החברה .23.3
 במסגרתה שיתקבל מידע וכל המציע הצעת את, 1998-"חהתשנ, המידע חופש חוק לרבות

 לדעת, עלול בהם העיון אשר מסמכים קטעי או מסמכים באותם למעט, המכרז במסגרת
 .מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף, החברה
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 שיפוט והדין החלסמכות  .24

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

 פרשנות ותחולה .25

 של בתוקפו לפגוע כדי כשלעצמם בהם אין, במכרז תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול .25.1
 .מתנאיו אחר תנאי של או המכרז

 העדיפות סדר יחול, ונספחיו זה מסמך לבין ונספחיו ההסכם בין סתירה של מקרה בכל .25.2
 המציע על יותר כבדה אחריות מטילות זה מסמך הוראות אם אלא ההתקשרות בהסכם

 .  החברה עם יותר מטיבות/או ו

 מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו, תהא להם המשמעות שיש .25.3
, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו 1981 –להם בחוק הפרשנות, התשמ"א 

 מובן אחר.

   

 בכבוד רב,                  

 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ                                                                                    
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 המציע אישור

, החתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם המציע אנו

 מצהירים, "(המציע[ )להלן: "המציע  של מלא שם]השלם ____________________________ 

 :כי להלן בחתימתנו

מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים ולביצוע עבודות הגנה היטב והבנו את כל האמור במסמכי  קראנו

נספחיו ותנאיו )ובכלל זה הסכם ההתקשרות(, ברורים לנו כל  על( (INGL/TENDER/2019/13קתודית 

הנתונים הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות במכרז ומביצוע ההתקשרות על פיו, אנו 

 מסכימים להם, והצעתנו הוגשה בהתאם לכך. 

/או ו טענה/או ו דרישה כל על"מ בע לישראל הטבעי הגז נתיבי כלפי מוותרים אנו הצעתנו בהגשת

 התאמה חוסר/או ו בהירות אי/או ו הבנה אי על המבוססת הכלל מן יוצא וללא שהיא עילה מכל, תביעה

. ככל שיש לנו דרישות ו/או טענות ו/או המכרז מסמכי לפי סמכות בכל שימושה/או ו ידיעה אי/או ו

הצעה והיה ולא טענו אותן, יש הבהרות כאמור, אנו מתחייבים כי העלנו אותם בטרם מועד הגשת ה

לראותנו כמי שוויתרו עליהן. כן אנו מצהירים ומתחייבים, כי אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחירת 

 ההצעות כפי שהיא מפורטת במסמכי המכרז.

  

 מלא שם תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 )מעטפה א'(

 ההסכם ונספחיו –נספח א' 
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 )מעטפה א'(

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר -' ב נספח 

אני הח"מ, ___________________________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ מכתובת 
_______________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

משמש בתפקיד_____________  אניאם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 
"( המציע[ )להלן: "התאגיד/עוסק מורשה –שם מלא של המציע _______________ ]ב____________

 1976 –"ו התשלב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 
מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים "( וזאת במסגרת הגשת הצעה ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: "
 (. INGL/TENDER/2019/13)מס'  עבודות הגנה קתודיתולביצוע 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .1

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

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז
 ממועד ההרשעה האחרונה.חלפה שנה אחת לפחות 

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  
 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***
ולעניין עסקאות לקבלת שירות  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם עבירה על הוראות 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2כהגדרתו בסעיף 
 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

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

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

 לופות המשנה הרלוונטיות להלן:יש להמשיך ולסמן בח –לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

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

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

 שם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.ל –הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות  .4
הוא מצהיר כי פנה  –(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9י סעיף כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפ

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -( לעיל2למציע שסימן את חלופה ) .5
)ככל שתהיה התקשרות  חברהימים ממועד התקשרותו עם ה 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 כאמור(.

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו 
 

      _____________         ____________________ 
 חתימת המצהיר/ה      תאריך  

 אישור
"ד_______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב עו"מ הח אני

עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _________________________ מר/גב' ______________ אשר זיהה/זיהתה 
מס'______________ )המוכר/ת לי באופן אישי( ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/מה עליו בפני.
               ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        
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 )מעטפה א'(

 המציע בשם חתימה זכויות אישור -' ג נספח

 
 מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים ולביצוע עבודות הגנה קתודית   : הנדון

 )להלן: "המכרז"( INGL/TENDER/2019/13מס'  
  

 
 :כדלקמן/ת, מאשר __________  שיון, מס' רי הח"מ, עו"ד/רו"ח __________________ אני

' ____________________ מס.ז. ת נושא/גב' __________________________ מר שחתימות

' ___________________________ מס.ז. ת נושא/גב' __________________________ ומר

[ המציע שם]השלם   _________________________________________________ בשם

המציע,  ידי עלונספחיו, הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם  המכרז מסמכי"( על המציע)להלן: "

, נחתמו על פי כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים המכרזוצורף להצעתו במסגרת 

ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע. כן אני מאשר/ת, שאין כל צורך 

 לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע. בהליך משפטי נוסף על מנת

 
 
  

________________        ____________________ 
 "ד/רו"חעו וחותמת חתימה         תאריך
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 )מעטפה א'(

 

 תצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון המציע – 1'ד נספח

 
 

 עליי כי כחוק שהוזהרתי לאחר'_____________ מס.ז. ת נושא"מ _____________________ הח אני
, בכתב, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן
 

 ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.  שמי
 

"( שאני מורשה חתימה שלו המציע_________________________ )להלן: " בשם התצהיר את מגיש אני
 ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו.

 
 

 יע כל אלה:, כי נכון למועד הגשת ההצעה התקיימו במצמצהיר הנני .1
 

 המציע הינו יחיד עוסק מורשה או תאגיד )חברה או שותפות( הרשום כדין בישראל. .א

 למכלים /אוולצנרת הולכה  קתודיתהגנה  עבודות 3 לפחות, באופן ישיר ניהל או ביצע המציע .ב
)לא כולל ₪  300,000של לפחות  מצטבר(, בהיקף הים בקרקעיתמתכתיים מוטמנים )בקרקע או 

אשר ביצוען , כאמור מהעבודות אחתלכל )לא כולל מע"מ( ₪  50,000וכן לא פחות מסך של מע"מ( 
 . במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד ועד 1.1.2014 לאחרהושלם 

להגנה  אחדשדה הארקה  פחותלקבלן משנה מטעמו, ביצע או ניהל באופן ישיר או באמצעות  המציע .ג
 האחרון למועד ועד 1.1.2014אשר ביצועו הושלם לאחר מטר לפחות,  50קתודית בקידוח עמוק של 

 .במכרז הצעות להגשת

התקבלה תעודת גמר לעבודה ו/או החל שימוש במערכת  –" יצועו/ן הושלםב" 6.3 ג  -ו ב סעיפים  לעניין
 ההגנה קתודית.

בעל  "Pin brazing"ציוד ריתוך בשיטת למפעיל  שבמכרזהעבודות  לביצוע עסיקמתחייב לההמציע  .ד
בשיטה ריתוכים  50ביצע לפחות  ןבמהלכ , אשרכאמור ציודה בהפעלת ניסיון של שנתיים לפחות

מפעיל ציוד לביצוע  להעסיק חייבית, בלבד במאגר להיכללמנת  על. מציע אשר מגיש הצעתו שלעיל
  .רוכאמהעבודות 

 קבלנים.ה בסיורהמציע השתתף  .ה

ועומד בדרישות סעיף  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו האישורים כל המציעברשות  .ו
 עובדים זרים כדין והעסקת אנשים עם מוגבלויות.ב לחוק זה, לעניין תשלום שכר מינימום,  העסקת 2

 המציע ניסיון פירוט .2
 

לצורך בחינת עמידת הצעתו בתנאי הסף  המציעאודות ניסיון  דלהלן אותהמציע למלא את הטבל על
 להזמנה לקבלת הצעות : 6.3 - 6.2 שבסעיף 

 למכלים/או ולצנרת הולכה  קתודיתהגנה  עבודות 3 לפחות, באופן ישיר ניהל או ביצע המציע .א
)לא כולל ₪  300,000של לפחות  מצטבר(, בהיקף הים בקרקעיתמתכתיים מוטמנים )בקרקע או 

אשר ביצוען , כאמור מהעבודות אחתלכל )לא כולל מע"מ( ₪  50,000וכן לא פחות מסך של מע"מ( 
 . במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד ועד 2014הושלם בין השנים 
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 : 1' מס עבודה

 התחלה שנת
 העבודה וסיום

 העבודה ומהות הפרויקט שם
)ללא  שקלים באלפי העבודה היקף

 "מ(מע

 המזמין פרטי

 קשר איש)שם 
 (וטלפון

 ______התחלה
 
 

 ________סיום
     

 : 2מס'  עבודה

 התחלה שנת
 העבודה וסיום

)ללא  שקלים באלפי העבודה היקף העבודה ומהות הפרויקט שם
 "מ(מע

 המזמין פרטי

 קשר איש)שם 
 (וטלפון

 ______התחלה
 
 

 ________סיום
     

 : 3מס'  עבודה

 התחלה שנת
 העבודה ומהות הפרויקט שם העבודה וסיום

)ללא  שקלים באלפי העבודה היקף
 "מ(מע

 המזמין פרטי

 קשר איש)שם 
 (וטלפון

 ______התחלה
 
 

 ________סיום
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להגנה  אחדשדה הארקה  פחותלקבלן משנה מטעמו, ביצע או ניהל באופן ישיר או באמצעות המציע  .ב
 האחרון למועד ועד 1.1.2014אשר ביצועו הושלם לאחר מטר לפחות,  50קתודית בקידוח עמוק של 

 .במכרז הצעות להגשת

 

פרויקט 
 מספר

לו  הגוף שם
ניתנו 

 השירותים

 השירותים מבצע
 מנהל)המציע/ 

 (משנה קבלן/ פרויקט

בתחום  השירותים תיאור
הקמת שדה הארקה להגנה 

 קתודית
 קידוח עומק

 מתן תקופת
 השירותים
 במסגרת

הפרויקט 
-)חודש/שנה

 חודש/שנה(

)שם +  ממליץ
 (טלפון

1. 

 
 

 

   
 ______התחלה

 
 

 ________סיום

 

2. 

 
 
 

 

   
 ______התחלה

 
 

 ________סיום

 

3. 

 
 
 

 

   
 ______התחלה

 
 

 ________סיום

 

 

 
 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

______________           _______________ 
 תאריך                                                                                      חתימת המצהיר/ה     

 

 

 

 אישור 

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 

ז. שמספרה ____________ / המוכר/ת לי באופן מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.

אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

  

 _________________ 

עו"ד )חתימה +חותמת(                                                                              
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 '(א)מעטפה 

  PIN BRAZINGציוד ריתוך בשיטת העסקת מפעיל בדבר  הצהרה - 2'ד נספח

 שבמכרז" 444"מתקן חלץ" ו"בכביש במציע המגיש הצעתו לביצוע העבודות  לעניין .א

  מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן: ___________________ בעל/ת ת.ז. _____________,אני הח"מ, 
 מטעם המציע[ Pin Brazingמפעיל ציוד שם לעיל לפי העניין, את ]השלם 

 __________________________קבלן משנה )מחק את המיותר( של / עובדמועסק כהנני  .1

וידוע לי,  [המציע של התאגדות שם]השלם "( המציע)להלן: "________________  / ע.מ. ח.פ.

מכרז לביצוע עבודות הגנה קתודית ב המציע כי תצהירי זה הינו חלק מהצעת

  ."Pin brazing"מפעיל ציוד ריתוך בשיטת הנני  (,INGL/TENDER/2019/13)מס'

 . במכרזכי אהיה זמין לצורך ביצוע עבודות הריתוך עבור המציע, היה ויוכרז כזוכה הנני מצהיר,  .2

 ,"Pin brazing"ציוד ריתוך בשיטת מצהיר, כי אני בעל ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת  הנני .3

  .Pin brazing"בשיטת "ריתוכים  50לפחות  ביצעתיבמהלכם  אשר

, Hנספח   12732ENכי אדרש לעמוד בהצלחה במבחן מעשי של החברה לפי תקן  בנוסף, ידוע לי .4

 ם המציע, בהתאם לתנאי המכרז שלעיל.אשר יערך כתנאי להתקשרות ע

המציע לצורך עמידתה הצעת כי ידוע לי כי הצהרתי זו הינה חלק מהותי מתכולת  הנני מצהיר .5

 בתנאי המכרז.

 _______________ 

 חתימת המצהיר/ה 

מצהיר/ה בזה בכתב "( המציע)" אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. _____________,

]השלם שם "( המציע)" _____________ / ע.מ. ח.פ. _______________________________בשם 
 כי אעסיק את מפעיל הציוד שלעיל לביצוע העבודות במכרז. [התאגדות המציע

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר/ה 

 על מנת להיכלל במאגר הקבלנים בלבד רק לעניין מציע המגיש הצעתו  .ב

  מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן: ___________________ בעל/ת ת.ז. _____________,אני הח"מ, 
 המצהיר מטעם המציע[שם לעיל לפי העניין, את ]השלם 

מכרז פומבי להקמת בבמידה ואבחר למאגר הקבלנים לעבודות הגנה קתודית נני מצהיר כי ה .1

לצורך  ק( אעסיINGL/TENDER/2019/13 )מס'מאגר קבלנים ולביצוע עבודות הגנה קתודית 

בעל ניסיון  "Pin brazing"ציוד ריתוך בשיטת למפעיל ביצוע העבודות במסגרת מאגר הקבלנים, 

 .שלעיל בשיטהריתוכים  50ביצע לפחות  ןבמהלכ בהפעלת ציוד כאמור של שנתיים לפחות

 עמידתה לצורך מציעההצעת מצהיר כי ידוע לי כי הצהרתי זו הינה חלק מהותי מתכולת  הנני .2

 .המכרז בתנאי

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר/ה 
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 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי 

מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה ____________ /המוכר/ת לי 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא באופן אישי, 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

  

 

_________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת( 
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 )מעטפה א'( 

 

 עניינים ניגודוהתחייבות בנושא היעדר  הצהרה – 1'ה נספח

  לכבוד
 "(החברה: "להלן) בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 

]שם בזה בשם _______________________________________  ומתחייביםהח"מ מצהירים  אנו

מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים במציע  שהוא"( המציע)להלן: " "ז[ת]ח.פ./, ______________ מלא[

 "( כדלקמן: המכרז)להלן: " INGL/TENDER/2019/13מס' ולביצוע עבודות הגנה קתודית 

 .המציע מטעם זה תצהיר ליתן ומוסמך במציע _________________ בתפקיד משמש הנני .1

 בעבור ידינו על שיבוצעו לעבודות הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .2

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל ולהימנע מטעמה מי או/ו החברה

 המתכננת לחברה זיקה בעל ונמטעמ מי אםהפרויקטים  לביצוע הצעה נגיש לא כיהרינו מתחייבים  .3

 .מהם אחד או הפרויקטים של

 ניירות בחוק אלה מונחים כמשמעות, קרובו או בתאגיד עניין בעל הינו" זיקה בעל, "זה סעיף לעניין

 .1968-ח"התשכ, ערך

 ההסכם חתימת לקראת עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .4

/  ע"ני/  מניות בעל בהיותנו הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד ביצועו במהלך או

 גוף כל או/ו התשתיות או/ו האנרגיה או/ו הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף/  בתאגיד דירקטורים

 . החברה בעסקי המתחרה, רלוונטי אחר

 בין, כלשהו עניינים לניגוד חשש ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו או/ו תפקידינו .5

 ואין ,החברה בעבור ידינו על שיבוצעו העבודות עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין במישרין

 בעבור ידינו על שיבוצעו לעבודות את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו או בתפקידינו

 במהלך לרבות, לחברה העבודות ביצוע כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות של במקרה. החברה

 ניגוד על לנו כשייוודע מיד, החברה ל"למנכ כך על להודיע מתחייבים הננו, בישיבות השתתפותנו

, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו, כן כמו. אפשרי עניינים

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג

 או/ו נציע לא, 1977-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .6

 או/ו זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או/ו במישרין, נבקש או/ו נקבל או/ו ניתן לא

, הנאה טובת כל, אחר של עסקו או/ו עסקינו או/ו אדם עבור או/ו עבורנו, סיבה מכל סיומו לאחר

 של כמעשה ובין בהסכם בין, ערך בעל דבר כל או/ו כסף או/ו זכות או/ו החלטה או/ו המלצה לרבות

 להליך בקשר העבודות ביצוע על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע במטרה, אחרת בדרך ובין רשות

 של מחדל או/ו מעשה או/ו החלטה על או/ו ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו ההתקשרות

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

 .ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו ההתקשרות להליך
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 או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .7

 כל או/ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה מי

  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם

 או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתפנו או/ו שידלנו לא .8

 לא וכן, תחרותית לא או/ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמה מי

 .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה

 מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו המשנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן להביא אחראים אנו .9

 לרבות ,ההסכם בביצוע או/ו החברה עם ההתקשרות בהליך שהיא דרך בכל מעורבים שיהיו

 . ממנו הנובעים הזמנה או/ו פיו על השירותים

 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין או/ו בפרט שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייבים הננו .10

 בתוקף עלינו החלות הסכם או דין כל הוראות פי על מחובותינו לגרוע כדי זו בהצהרתנו באמור אין .11

 .  לחברה שירותים כנותן תפקידנו

 את לקיים מתחייבים והננו, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו הצהרה היטב קראנו כי, מצהירים הננו .12

 .הוראותיה כל

 

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה

 
 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם
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 )מעטפה א'(
 

 פנים במידע שימוש עשיית ולאי סודיות לשמירת חיצוני גורם התחייבות – 2'ה נספח

  לכבוד 

 "(החברהנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"

 

"( עתיד להתקשר עם החברה לצורך מתן מקבל המידע_______________ )להלן: "והח"מ,  הואיל: 
 (;"השירותים"שירותים כהגדרתם במסמכי ההזמנה להציע הצעות )להלן: 

ובמסגרת ו/או לצורך מתן/קבלת השירותים החברה עומדת לחשוף בפני מקבל המידע ובפני  והואיל:
 סודי כמפורט בכתב התחייבות זה להלן;עובדיו )או שיתגלה לנו באופן אחר( מידע 

והמידע הסודי אותו עומדת לחשוף החברה בפני מקבל המידע או המידע הסודי לו עשוי מקבל  והואיל:
)להלן:  1968-המידע להיחשף יכול ויהווה גם מידע פנים, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 "(;מידע פנים"

המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל המידע רק והסכמת החברה להתקשר עם מקבל  והואיל:
בתנאי מותנית וכפופה לכך שיתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש במידע 

 פנים.

"( כתב התחייבות זהלפיכך מקבל המידע מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה )לעיל ולהלן: "
 כדלקמן:

 מידע סודי .1
 ", בין היתר, הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:מידע סודייה למונח "בכתב התחייבות זה יה

מידע או כל חלק ממנו, בנוגע לעסקי החברה, תכניותיה, תקציבה, סודותיה המסחריים, דרך 
פעולתה, קניינה הרוחני ונתונים אודות פעילותה, שהגיע לידי מקבל המידע, בין במישרין ובין 

ה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע, לרבות ומבלי לגרוע פ-בעקיפין, בין בכתב, בין בעל
מכלליות האמור לעיל, נתונים מדעיים, סטטיסטיים, מסחריים ו/או טכניים, פרטים בנוגע ליכולות 
טכנולוגיות, תהליכים וכל דוגמאות, מסמכים, מפרטים, תכניות, שרטוטים, טבלאות, תכניות 

)בכתב, בקבצי מחשב או בכל  ם בנוגע לשווקים ונתונים אחרים,עסקיות, רשימות של לקוחות, נתוני
אופן אחר, לרבות בעל פה( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, 
שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, 

מת לקוחות החברה, מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף מחקרים, מדיניות של החברה, רשי
אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרותו עם החברה, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, 
ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכליים וחשבונאיים, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, 

החברה, רכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי החברה, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי 
מערכת ההפעלה של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של החברה וארכיבי החברה, ליקויים 
וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה, 

סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא  וכן כל דבר ועניין המכילים מידע
כל מידע אשר נוכיח כי בעת  למעטהקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא, 

 גילויו היה או הפך להיות, שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו, בנחלת הכלל.

 התחייבות לשמור על סודיות .2

תמסור למקבל המידע את המידע הסודי הנחוץ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשם מתן /  החברה .2.1
קבלת השירותים על ידי מקבל המידע. מובהר, כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את 

 החברה לגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשיקול דעתה המוחלט של החברה. 
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פק, כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם עוד מובהר, למען הסר ס .2.2
לאו, משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו 

 מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.

להעבירו לכל אדם או גוף, מקבל המידע מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא  .2.3
ולא לעשות בו, או בכל חלק ממנו, כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דרך שהיא, אלא 

 השירותים. לצורך

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב מקבל המידע, כי לא יפרסם את המידע הסודי, ולא  .2.4
 נה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.יעבירו לצד שלישי כלשהו, מכל סיבה שהיא, אלא אם נית

המידע  מידע סודי אשר מקבל התחייבויות מקבל המידע, כאמור בכתב התחייבות זה, לא יחולו על .2.5
 יוכיח כי הוא:

 נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה; .א

נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות זה, שלא בגין  .ב
 לשהי על ידי מקבל המידע;הפרת התחייבות כ

 התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו ולהעבירו; .ג

 פותח על ידי מקבל המידע באופן עצמאי, ללא קשר למידע הסודי. .ד

מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים או שילובים 
 קבל המידע. מסוימים שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים למ

מקבל המידע מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו/יועציו אשר יעסקו  .2.6
במתן / קבלת השירותים האמורים לחברה / מאת החברה, ובאותה מידה שהמידע הסודי חיוני 
לצורך ביצועם על ידם. מקבל המידע מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש 

ים, כאמור בכתב התחייבות זה, על כל עובדיו/יועציו אשר מידע סודי כאמור יגיע במידע פנ
לידיעתם. מקבל המידע ינקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או כל 
חלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך על פי תנאי כתב התחייבות זה. מקבל המידע יהיה אחראי 

 ינו ו/או כל מאן דהוא אחר מטעמו של בכתב התחייבות זה.לכל הפרה מצד עובד

מקבל המידע מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שיכפול ו/או שעתוק ו/או שיחזור בכל דרך שהיא,  .2.7
של כל חלק מהמידע הסודי, מבלי לקבל אישור לכך, מראש ובכתב, מהחברה. עוד מתחייב מקבל 

ת השירותים על ידו או מיד עם דרישתה המידע להחזיר לחברה מיד עם סיום מתן / קבל
הראשונה של החברה, לפי המוקדם, כל מסמך, מפרט, שרטוט, טבלה, דוגמה, תכנית וכל נתונים 
רשומים אחרים אשר הגיעו אליו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן כל רישומים, דוחות ונתונים 

 תן / קבלת השירותים.רשומים אחרים, אשר נוצרו על ידו או נצברו אצלו בקשר עם מ

השימוש במידע הסודי הכלולה בהסכם זה אינה -התחייבות מקבל המידע לשמירת הסודיות ואי .2.8
 מוגבלת בזמן.

 אי עשית שימוש במידע פנים .3

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של מקבל המידע על פי כתב התחייבות זה, מקבל המידע מתחייב, כי היה 
חוק ניירות )להלן: " 1968-פנים, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"חוהמידע הסודי יהיה בגדר מידע 

"(, לא ייעשה מקבל המידע כל שימוש במידע הסודי אשר עלול להוות שימוש במידע פנים כהגדרתו ערך
 בחוק ניירות ערך.

 רישיון והסכמים עתידיים .4

מובא לידיעתו אך מקבל המידע מצהיר, כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא  .4.1
 ורק לשם מתן / קבלת השירותים.

מקבל המידע מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו כי מסירת המידע הסודי לידיו, על ידי החברה או מי  .4.2
מטעמה, אינה מהווה הענקת רשיון או כל זכות אחרת בקשר למידע הסודי, והוא מתחייב לא 

 לנהוג במידע הסודי מנהג בעלים. 
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 רת התחייבויות מקבל המידעפיצוי בגין הפ .5
מקבל המידע מתחייב כי ידוע לו כי התרשלות על ידו או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בשמירתו של כל 
מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידו שיש בו כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת 

ים חמורים. מקבל המידע מצהיר המידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום לחברה נזק
ומאשר בזאת כי ידוע לו כי במקרה שיפר את התחייבויותיו דלעיל או כל חלק מהן, הוא יהיה חייב 
לפצות את החברה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה 

ופות והסעדים האחרים, העומדים מהפרת התחייבויותיו דלעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התר
 לרשות החברה על פי כל דין, עקב הפרת התחייבויותיו כאמור.

 ויתור .6
שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה, או על פי 

ל פי כתב קיום של התחייבויות מקבל המידע ע-כל דין, או כויתור או כהסכמה מצידה להפרה או לאי
 התחייבות זה, או לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.

מקבל המידע מסכים מראש, כי החברה תהא זכאית לכל סעד משפטי כלפיו במקרה של הפרה או חשד 
להפרה של כתב התחייבות זה, לרבות צו מניעה וצו לאיסוף המידע הסודי שיהיה בידי מקבל המידע 

 ים כנ"ל.ומתחייב שלא להתנגד למתן צוו

 הדין החל וסמכות מקומית .7
 מוסכם, כי הדין החל על כתב התחייבות זה הוא דין מדינת ישראל.

אביב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית בקשר לכל מחלוקת אשר תתגלע -המשפט בתל לבתי
ולא בקשר עם כתב התחייבות זה. אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר 

יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד לו/ה או שהיינו צד לו/ה וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר 
בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר את האמור בכתב זה. ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה 

 אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין. 

 ושונותתוקף ההתחייבות  .8
 דרישתה עם מיד או שהיא סיבה מכל, החברה עם ההתקשרות סיום עם כי מתחייב המידע מקבל

 מקבל בידי המצוי, לעיל כמפורט מסמך כל/או ו חומר כל/או ו מידע כל לה להחזיר, עת בכל, הראשונה
 גורם/או ו החברה ידי על נעשה אם בין, מטעמו אחר אדם כל של בשליטו/או ו ברשותו/או ו המידע

 המידע מקבל ידי על הוכן/או ו נערך/או ו נעשה אם ובין עמה הקשור גוף/או ו מטעמה

מקבל המידע על פי מסמך זה ימשיכו לחייבו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או בשליטה  התחייבויות
 בחברה, שינוי מבנה ארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר בחברה. 

מקבל המידע מתחייב להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או 
 נחשף ו/או הגיע לידם בניגוד להוראות נספח זה.

הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל 
 הוראותיו ללא הגבלת זמן.

 

 

 

  

 שם מלא תפקיד חתימה תאריך
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' ו נספח

 

 אני, עו"ד/רו"ח ________________________ בזאת כי _____________________________

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2[ הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף /העסקהתאגיד שם: למלא יש] 

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

 
 

 
 
 
 
 

 תצהיר בעלת השליטה
 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה בזאת כי 
[ נמצא בשליטתי /העסקהתאגיד שם: למלא יש_______________________________ ]התאגיד / העסק 

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בהתאם לסעיף 
 
 
 
 
 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 
 

  

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

 המציעהקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם  בסיורהודעה על כוונה להשתתף  –' ז נספח

 לכבוד
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מחברת 

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

 (INGL/TENDER/2019/13)מס'מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים ולביצוע עבודות הגנה קתודית לעניין 

 :"(, מאשר בזאת כיהמכרז)להלן: "

 מועמדותי )יש לסמן את האפשרות המתאימה( :להגיש את ו הקבלנים במכרזבסיור להשתתף בכוונתי 

  בלבדשל החברה לביצוע עבודות הגנה קתודית  כלל במאגר הקבלניםילה. 

  של החברה לביצוע עבודות הגנה קתודית ולהגיש הצעה לביצוע שני הפרויקטים. כלל במאגר הקבלניםילה 

 זיקה בעל מטעמו מי או/ו הוא אםהפרויקטים  לביצוע הצעה להגיש רשאי יהיה לא מציעהערה: 
 .מהם אחד או הפרויקטים של המתכננת לחברה למכרז( 14.5 )כמפורט בסעיף 

 המציעיצירת קשר עם 

 שם מלא של איש קשר: 

 ___________________ טלפון נייד: _____________________________טלפון: 

 פקס: ____________________ דואר אלקטרוני: _________________________

 

 אנשים( 2הקבלנים במכרז )עד  בסיורפרטי המשתתפים 

 שם מלא: _____________________  דואר אלקטרוני: _________________________

 _______________________ טלפון נייד: _____________________________טלפון: 

 שם מלא: _____________________  דואר אלקטרוני: _________________________

 טלפון: _______________________ טלפון נייד: _____________________________

 __________________________מספר ת.ז.: ____________________ מספר רכב: ___

 

 קסדה ונעלי בטיחות. -** ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים

 המציעפרטי 

 : _______________________________המציעשם 

 : _____________________המציעמס' ח.פ. / ע"ר של 

 : ____________________________המציעשם נציג 

 : __________________________המציעתפקיד נציג 

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 כתובת: _______________________  

 דואר אלקטרוני: _______________________

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תאריך:__________________

יש לשלוח נספח זה עד למועד שנקבע לתאום עם החברה על מנת להשתתף בסיור הקבלנים במכרז לדואר 
 tender@ingl.co.il-cאלקטרוני: 

   

mailto:c-tender@ingl.co.il
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה
 

 )מעטפה א'(
 

 444הסכם לביצוע פרויקט חלץ ופרויקט כביש  - מסגרת תוספת להסכם – ח' נספח

 

 (513436394הגז הטבעי לישראל בע"מ )ח.פ.  נתיבי :בין

 6158101, תל אביב 58177מגדל עתידים ת.ד.  –עתידים  מקרית 

 03-5611322, פקס: 03-6270400: טלפון

 "(החברה: "להלן) 

 ;אחד מצד 

 

 _______________________ בע"מ )ח.פ. _____________( :לבין

 ____________________________ 

 _____________, פקס: ____________: טלפון 

 "(הקבלן)להלן: " 

 ;שני מצד 

 

 הגנה עבודות ולביצוע קבלנים מאגר להקמת פומבי מכרזערכה החברה  2019 _______ ובחודש הואיל

: ספר)מכרז מ שונותלפנות בבקשה לקבלת הצעות ביחס לעבודות  תוכלאליהם  קתודית

INGL/TENDER/2019/13( ,)" :המכרזלהלן;)" 

הציע הצעה במסגרת המכרז והחברה החליטה להכליל את הקבלן במאגר הקבלנים  והקבלן והואיל

 הרלבנטי של החברה; 

הצעה ל בבקשה החברה של הקבלנים למאגר יבחרוהחברה לקבלנים ש פנתההמכרז  ובמסגרת והואיל

 -" ויםהפרויקט: "להלן) 444 כביש ופרויקט חלץ בפרויקטקתודית  הגנהלביצוע עבודות 

 "(;להציע הצעות ההזמנה"

 הכריזה על הצעתו כהצעה הזוכה; הוהחבר זמכרהציע הצעה במסגרת ה והקבלן והואיל

  ;הפרויקטהקבלן את  צעאת התנאים על פיהם יב הכתבמעוניינים להעלות על  והצדדים והואיל

 

 כדלקמן: יםהוסכם והותנה בין הצדד לפיכך

 

 והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא .1

על נספחיו  כרזהמ למסמכי 'א כנספח, בהתאם להוראות ההסכם שצורף טיםהפרויקיבצע את  הקבלן .2

 ולהוראות ,נספחיה על "(, להוראות הקבועות בהזמנה להציע הצעותיהבסיס החוזה)להלן: "

 זה, כדלקמן: להסכםהמצורפים  פחיםהקבועות בנס

שיגיש הקבלן לוח הזמנים המפורט  .2א'-1א' יםנספחכ"ב מצ ,של החברה השלדיזמנים ה לוח .2.1

 דיי לנספח להסכם זה בכפוף ולאחר אישורו ע לחוזה הבסיסי, יהווה 10.3לחברה לפי סעיף 

החברה. מובהר, כי החברה רשאית להורות על שינויים בלוח הזמנים המפורט, אף אם אושר 

 קודם לכן על ידי החברה.

 (.CDוכן על גבי תקליטור ) 'ב נספחכ, המצ"ב התוכניות רשימת .2.2
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה
 

 .'ג נספח"ב כהמצהחברה במסגרת ההליך(  מה)אם וככל שפרססיור הקבלנים והבהרות  סיכום .2.3

 .'ד נספחכהמצ"ב  טופס הצעת מחיר וכתבי כמויות .2.4

 (.טליידיג)מצ"ב כקובץ  'ה נספחכהמצ"ב  נספחיה עללהציע הצעות  ההזמנה .2.5

 (.טליידיג)מצ"ב כקובץ  'ו נספח מהווהשנחתם בין החברה והקבלן,  פחיועל נס הבסיסי החוזה .2.6

ימים מיום חתימת הסכם זה, ערבות ביצוע לביצוע העבודות על סך  7יעמיד לחברה, בתוך  הקבלן .3

הבסיסי וכן אישור על  לחוזה ב'נספח מסך הצעת הקבלן )כולל מע"מ( בנוסח המצורף כ 10%המהווה 

והאישור על  הביצועלחוזה הבסיסי. מסירת ערבות  'דנספח המצורף כ סחקיומם של ביטוחים בנו

 קיומם של ביטוחים כאמור מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות על ידי הקבלן.

תשלם החברה לקבלן, בכפוף ובהתאם להוראות החוזה  הפרויקטיםוהשלמת  יצועלב בתמורה .4

  .תמורה בהתאם לכתב הכמויות והמחירים הבסיסי,

במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה במסגרת  להימצא שלא מתחייב הקבלן .5

 (. 'ו נספחעניינים )כמפורט בתצהיר בדבר היעדר ניגוד  הכלההליך, 

וחזון החברה בנושא הקבלן מצהיר, כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים  .6

 שבאתר האינטרנט של החברה והוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיו.קיימות 

הצדדים  בין סכםאת מלוא המו מהוות נספחיו המפורטים לעיל עלזה  בהסכםהכלולות  הוראות .7

 רוגוברות על כל תקשורת, מצג או הסכם קודמים, בין בכתב ובין בעל פה, בקש לפרויקטיםבקשר 

ולא יהיה תוקף לכל תוספת או תיקון להסכם זה, אלא אם כן יעשו בכתב וייחתמו על ידי  ,לפרויקטים

 שני הצדדים.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם זה )על נספחיו(, לרבות הנספחים הטכניים מכל  .8

בות סוג שצורפו במסגרת ההזמנה להציע הצעות, לבין הוראות החוזה הבסיסי )על נספחיו(, לר

הטכניים מכל סוג, יגברו הוראות הסכם זה, לרבות הנספחים הטכניים מכל סוג שצורפו  הנספחים

 במסגרת ההזמנה להציע הצעות.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 :בשם הקבלן                                                                     :בשם החברה

  

____________________ ___________ ____________________ ___________ 

 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה שם מלא ותפקיד 

 

 ____________________ ___________ ____________________ ___________ 

 חתימה שם מלא ותפקיד חתימה שם מלא ותפקיד 

 

 תמת התאגיד:  _______________    חו   חותמת התאגיד:  _______________    

 

 תאריך: ______________    תאריך: ______________

 

 )מעטפה א'(   
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 רשימת מפרטים כללית לביצוע עבודות הגנה קתודית – 'ט נספח

 
( המצורף להסכם, אשר יחולו כחלק CDנספח זה כולל את כל המפרטים שלהלן הצרובים על גבי תקליטור )

 מביצוע העבודות לפי ההסכם.בלתי נפרד 

 נספחים כללים:

 /לא מצורף. –מפרטים טכניים )ספר כחול(  – 1נספח ג 

 עדות תכניות להגשת  מפרטים (AS-MADE:) 

 ENG-ESC-SPC-011  

 254462 &   255208 

 סביבה ואיכות בריאות בטיחות, דרישות מפרט MAS-MAS-COI-0001 -4. 

 לחץ תחת גז צינורות בקרבת עבודות מפרט BAR-ESC-SPC-022. 

 קתודית הגנה עבודות מפרט BAR-ECP-SPC-022. 

 (390130 מס' )מסמך קבלנים לעבודת בטיחות הנחיות 

 חציות וביצוע קרקעיות תת תשתיות של חשיפה סימון, איתו, של בעבודה זהירות כללי  

 (334227 מס' )מספר

 :וההסכם המכרז מסמכי

 (392241 מס' )מסמך קתודית הגנה עבודות ולביצוע קבלנים מאגר להקמת פומבי מכרז 

 (391658 מס' )מסמך קתודית הגנה עבודות לביצוע לקבלן מסגרת הסכם 

 

 

להלן הרינו לאשר, כי קיבלנו לרשותנו את התקליטור שלעיל ולאחר שעיינו בתוכנו, אנו  בחתימתנו

מאשרים, כי צרובים בו המסמכים המצוינים בנספח זה לעיל על כל דפיהם ונספחיהם, תכנם מובן 

 . מהמכרזוברור לנו, אין לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד 

 

 שם הקבלן שם החותם תפקיד וחותמת  חתימה תאריך
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 )מעטפה א'( 
 

 לפרויקט חלץ רשימת מפרטים, תכניות ולוחות זמנים – 1ט' נספח

 

 .As-Madeחודשים מתחילת העבודות בשטח ועד מסירת הפרויקט לחברה לרבות תכניות  6משך הביצוע הוא 

 

 הפרויקט: תאור

 תוואי קו גז טבעי. .1

של ק.צ.א.א. באזור צומת  16אשקלון חוצה את הקו " –גת -תוואי קו גז טבעי בקטע קריית .1.1
 מטר צפונית למגוף חלץ של ק.צ.א.א. 150-לפידות, כ

צפונית למגוף חלץ של ק.צ.א.א. נמצא שדה הארקה של מתקן הגנה קתודית חלץ.  הקצה הצפוני  .1.2
גז. מיקום שדה הארקה ניצב לתוואי מטר  מתוואי של קו ה 15-של שדה הארקה נמצא במרחק כ

 של קו הגז.

 תיאור מתקן הגנה קתודית חלץ קיים.  .2

של ק.צ.א.א. הבנוי מצינורות  16מתקן הגנה קתודית הוא מתקן בזרם מאולץ ונותן הגנה לקו " .2.1
 פלדה עם עטיפה חיצונית זפת.

 2.3.2לכביש  שדה הארקה של המתקן בנוי מגרוטאות ברזל )שדה אנודות רדוד( ונמצא במקביל  .2.2
 . 16ברצועה של תוואי הכביש לתוואי הקו "

 .  50A  -זרם עבודה מרבי של המתקן  .2.3

 תיאור שדה אנודות מתוכנן וחישוב עליית פוטנציאל קרקע בתוואי צינור נתג"ז. .3

נמצא בקרבת תוואי קו  שייך לחברת ק.צ.א.אהשל מתקן הגנה קתודית "חלץ", הארקות  שדה .3.1
 ך בהעתקתו לאזור בו הוא מרוחק מספיק ואינו גורם להשפעות. הגז הטבעי ולכן יש צור

כלפי   2800mV--תוצאת מדידת  הפוטנציאל של קו הגז בנקודה הקרובה ביותר לשדה אנודות  .3.2
 .Cu/CuSO4תא יחוס 

עליית פוטנציאל קרקע בתוואי הצינור כתוצאה  -קריטריון השפעה לא מזיקה על צינור גז טבעי  .3.3
 . 0.5V -מתקן ק.צ.א.א. צריך להיות פחות ממהפעלת שדה אנודות 

ההסכמות של בעלי -תכנון עקרוני של העתקת שדה הארקה: לאור צפיפות התשתיות באזור ואי .3.4
הקרקע להתקנת שדה הארקה בשיטה שדה הארקה רדוד הוחלט להתקין שדה אנודות בקידוח 

 .מחצר המגופים "חלץ" של חברת ק.צ.א.א תאשר ימוקם דרומי עמוק
נתונים של שדה אנודות בקידוח עמוק לאחר ביצוע השלמות מדידות התנגדות סגולית קרקע  להלן .3.5

 מטר (: 360) מרחק בין אלקטרודות עד  Wennerבשיטת 
 -200מטר עד  -140. קטע אקטיבי נע בין 12.25" –מטר, קוטר קידוח  200 –עומק קידוח  .3.5.1

 מטר (. 60מטר ) אורך קטע אקטיבי 
אהום ) התנגדות סגולית של שכבת קרקע מעומק  0.1 –התנגדות מרבית של שדה אנודות  .3.5.2

 (.600Ω*cm  -מטר  100
ללא שינוי מעדכון קודם של שדה אנודות בקידוח עמוק  ) בצד  –מיקום קידוח לשדה אנודות  .3.6

 מערבי של רצועת ק.צ.א.א. ( 
ת מתוכנן, כתוצאה מהפעלת קידוח עליית פוטנציאל קרקע בתוואי צינור נתג"ז מול שדה אנודו .3.7

  :50Aמטר ( עם זרם מרבי של המתקן  60מטר, אורך קטע אקטיבי  200עמוק ) עומק קידוח 
 .0.2V -מ פחות
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 :טכני מפרט

 
 .כללי .1

"חלץ" של חברת ק.צ.א.א. שדה  להעתקת שדה הארקה של מתקן הגנה קתודית סמפרט זה מתייח
הארקה הקיים נמצא בקרבת תוואי קו גז טבעי לכן יש צורך להעתקו. במסגרת העבודה הנ"ל יבוצע 

 קידוח עמוק להתקנת שדה אנודות דרומית מחצר מגופים חלץ של חברת ק.צ.א.א. 

 העבודה תכלול בהתאם לצורך:

 אנודות. הלשד קידוח עמוקביצוע  -

 .קידוחהלתוך  אנודותהתקנת מכלול הכנה ו -

 והתקנה של ראש הקידוח אספקת  -

 .232ביצוע קידוח כיווני מתחת לכביש  -

 ביצוע חפירות לרבות התקנת כבל )+( ממישר זרם עד לראש הקידוח  . -

 כל יתר העבודות הנלוות, כפי שתידרשנה. -

 .Codes of Practiceתקנים, מפרטים,  .2

התקנות הבאות  יסופקו ויבוצעו בהתאם לתקן.כל חלקי המערכת שעבורם קיים תקן ישראלי, 
 תחשבנה כחלק בלתי נפרד ממפרט זה:מחייבות את הקבלן בעבודתו ו

 , על כל עדכוניו ותוספותיו1954חוק חשמל  -

 קנות והוראות חברת החשמל לישראלת -

 National Association of Corrosion Engineer( NACE)תקנות  -

- NACE R0572-2001 Design, Insallation, Operation and Maintenance of Impressed 
Current Deep Groundbeds  

לנים ישראלים בהתאם לחוק  הוראות כלליות לביצוע עבודות להרכבה חשמלית ע"י קב -
 החשמל במתקנים בודדים

 ת ק.צ.א.א.תקנות הבטיחות המקובלות בחבר -

 משרדי של משרדי הממשלה-מפרט הביןה -

 תיאור כללי של התקנת שדה הארקה חדש  .3

יהיה בקידוח עמוק. הקידוח יבוצע דרומית מחצר מגופים "חלץ" של ק.צ.א.א. בצד  שדה הארקה חדש
מטר. מעל  200בעומק  12.25, על גבול רצועה של ק.צ.א.א. הקידוח יהיה בקוטר "232מזרחי של כביש 

רך חיבור בין )+( מיישר זרם לכבלי אנודות בקידוח עמודי מיגון. לצו 4הקידוח תותקן שוחת בטון כולל 
. בזמן ביצוע הקידוח לאחר התקנת האנודות ולאחר סיום העבודה, N2Y2Y-95mm2יותקן כבל 

 יבוצעו מדידות חשמליות לצורך בדיקת תקינות התקנה והפעלה של שדה אנודות.

  קידוח  עבור שדות האנודות .4

הסטייה המרבית המותרת בציר הקידוח תהיה לא  ,ישר ואנכי בצורה מוחלטתהקידוח יהיה  .4.1
  ידרש שימוש בבנטונייטת. על הקבלן להביא בחשבון שמטר של עומק 10ס"מ לכל  20-יותר מ

על הקבלן להשתמש בציוד המתאים על מנת לא ללכלך את השטח לתמיכת דפנות הקידוח. 
ולפנות את הבנטונייט  בבנטונייט. על הקבלן לקחת בחשבון שאין לשפוך את הבנטונייט בשטח

עומק הקידוח למקום מאושר על ידי הרשויות. הפינוי יבוצע באחריות ועל חשבונו של הקבלן. 
 (14המפורטות בסעיף בהתאם למדידות אשר יבוצעו בזמן הקדיחה ) .מטר 200 יהיה  המתוכנן

במידה . 12.25הקידוח יהיה בקוטר "המתכנן /המזמין רשאי להגדיל/להקטין עומק הקידוח. 
, הקבלן יהיה אחרי על השלמת כמות 12.25" -לביצוע קדיחה יהיה יותר מוקוטר ראש המקדח 

 12.25חשבונו כדי למלא את הקידוח לגבהים המתוכננים. לפני ביצוע קידוח בקוטר " הפחם על
. בזמן קדיחה בקוטר הנ"ל יבוצעו בדיקות חשמליות, 6" - 8על הקבלן לבצע קידוח בקוטר "

גימות קרקע ובדיקתן. על בסיס בדיקות הנ"ל יוחלט על עומק הסופי של הקידוח. אין נטילות ד
 להתחיל בעבודות קדיחה ללא פיקוח צמוד מצד המזמין . 



 

 55מתוך  40
392241 

 www.ingl.co.il                               6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 
 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה
 

. בזמן ביצוע קידוח הנ"ל תבוצענה בדיקות המפורטות          8"-6הקבלן יתחיל בקידוח בקוטר " .4.2
י המפקח לאחר ביצוע בדיקות . על הקבלן . על עומק סופי של הקידוח יוחלט על יד14בסעיף 

 מטר. 220-מטר ל 160לקחת בחשבון שעומק סופי יכול להיות בין 

אם בזמן הקדיחה התגלו חללים בעומקים שונים על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה צורך  .4.3
מלט  50%-בסתימת חללים בזמן ביצוע קידוח.  סתימת חללים יבוצע באמצעות דייסת מלט ) כ

. קודחההחלטת המפקח/המתכנן לאחר התייעץ עם קבלן  פ"ע B200ים ( או בבטון מ  50%-וכ
חללים יש  בנושא סתימתכל פעולות על הקבלן לתת דיווח שוטף למפקח בהתקדמות הקידוח. 

קבלן לא יקבל ) כולל סיכום כמות דייסה/בטון לסתימה (.  לבצע לפי סיכום מראש עם מפקח
. אם לא נצליח לסתום ( לאחר סתימת חלל להתקשות המלטתמורה עבור ימיי בתלה ) המתנה 

לפי  6חלל ויוחלט על ידי המפקח על שינוי מיקום קידוח קבלן יקבל תמורה על ביצוע קידוח "
 עומק קידוח בפועל.

. לאחר סיום הרחבה יבוצע 12.25הקבלן ירחיב את הקידוח לקוטר " 8"-6לאחר סיום קידוח " .4.4
 צעות דייסת מלט. פקק בטון בתחתית הקידוח באמ

הקבלן ידווח למפקח כדי לקבל אישור סופי על תקינות הקידוח לפני  ,בתום עבודות הקדיחה .4.5
התקנת מכלול אנודות. הקידוח חייב להיות נקי ללא מפולות וללא הפרעות אחרות לצורך 
הכנסת מכלול אנודות. הקבלן ייתן סיוע למפקח לעריכת מדידת העומק הסופי של הקידוח 

הכנסת משקולת עם חבל בעל מספור במטרים. על הקבלן לדלל בנטונייט בתוך הקידוח  בעזרת
בכדי להכניס מכלול אנודות ואבקת פחם ומצד שני  מספיקכך שמצד אחד הוא יהיה דליל 

יחזיק את דפנות הקידוח בפני מפולות. על הקבלן לקחת בחשבון שהתקנת מכלול אנודות עלול 
בלן יהיה אחראי בלעדי על ביצוע הקידוח באופן מושלם והוא להתבצע במשך מספר שעות. הק

אופן ביצוע הקדיחה. לא תתקבל שום תביעה וביבחר בשיטת הקדיחה , בסוגי הציוד לקדיחה 
יקבל  הקבלן .מצד הקבלן לגבי סוג הקרקע, קושי קדיחה,קושי החזקת דפנות ללא מפולת

ות רצון המפקח. במקרה שלא תהיה תשלום עבור קידוח גמור בקוטר ובעומק הדרוש ולשביע
תוך מ /מדרגההאפשרות להוריד מכלול אנודות לעומק המתוכנן בגלל מפולות, סתימות או סטיי

על הקבלן להוציא את מכלול האנודות בחזרה ולקדוח מחדש. לא תתקבל שום תמורה  ,חדקה
 אנודותדות ובמידה ולא תהיה אפשרות להוציא את מכלול האנו. עבור עבודות חידוש הקידוח

את מכלול האנודות במקום  הקידוח ואם ניתן יהיה להשאיר עד לעומק המתוכנן של נהיגעתלא 
 עבור קדיחה עד לעומק הנ"ל. יקבל תמורהקבלן ה , ) עפ"י החלטת המזמין ( הנ"ל

על הקבלן המבצע את הקדיחה, לתאם מראש עם מפקח/נציג המזמין, את מיקום התקנת  .4.6
ת לפני תחילת ביצוע העבודה. על הקבלן לתאר למפקח באופן מלא את מכונת קידוח ואמבטיו

סידור העבודה כולל שלבים וזמני ביצועם כולל חריגות האפשריות מבחינת זמני ביצוע. על 
במידה והקבלן לא יתאם הקבלן לקבל בכתב מהמפקח את סדר ביצוע העבודה המאושר על ידו. 

דית לזמן ההמתנה וקנסות אשר עלולים להיות מראש את הסידורים הנדרשים האחריות הבלע
במידע ויהיה צורך . מצד המזמין על הארכת ימי העבודה בשטח, תהיה על אחריות הקבלן בלבד

באישור שטח להתקנת מכונת קידוח ואמבטיות יש לכלול מחיר של עבודה הנ"ל בתוך סעיף 
 "התארגנות באתר " של כתב כמויות . 

ואין אפשרות  רצועת קו דלק וחברת נת"יעל הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה תתבצע בשטח  .4.7
לשפיכת בנטונייט במקום. באחריות הקבלן לתכננן את העבודה כך שלא יהיו מקרים של זליגת 
בנטונייט לשטח מעבר לכלי המאסף. על הקבלן להגיש לאישור המפקח את הסידורים 

נטונייט מעבר לכלי האסיפה )אשר יהיו מאושרים על ידי המדויקים לצורך מניעת שפיכת ב
לאתר מורשה. על הקבלן לבצע סידורים העבודה וסידורי פינוי של בנטונייט מאתר  המזמין(

אלו לפני תחילת עבודה בשטח. במידה ותפסק העבודה עקב אי ביצוע הסידורים המפורטים 
הקבלן באופן מידי ולדרוש ממנו בסעיף הנ"ל, המזמין יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של 

 לפנות את השטח כולל הציוד עד לקבלת הסדרים נדרשים לעבודה רצופה ותקינה
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה
 

 קרקע הקידוח ביצוע מדידות התנגדות סגולית בזמן קדיחה וכן נטילת דגימות  .5

סיוע לבדיקות  ןהקבלן יאפשר למפקח לבצע בדיקות חשמליות בזמן הקדיחה וכן יית 13כאמור בסעיף 
 סוגים: חשמליות לבדיקות התנגדות סגולית של שכבות קרקע משנייבוצעו מדידות  נ"ל.ה

מטר ונטילת דגימה כל  100מטר עד לעומק  10ק"ג לדגימה כל  1-נטילת דגימות קרקע במשקל כ .א
הדגימות מטר או לפי מבנה שינוי הקרקע או לפי דרישה של המפקח.  100מטר מתחת לעומק  5

טיות סגורות הרמטית אשר תהיינה מסומנות מבחוץ  עם מידת העומק תאוכסנה בשקיות פלס
 אשר ממנו ניטלו.

ממרכזים פלסטיים וכבל חשמלי טר כולל מ 3בדיקות התנגדות התפשטות של מוט מתכתי באורך  .ב
ל  ( המחבר בין מוט למכשיר מדידה. המוט יוכנס לתוך הקידוח בעזרת חבN2XYעטוף )לדוגמא 

. על הקבלן לספק את כל החומרים הנדרשים ולבצע את לטת המפקחלעומקים שונים ע"פ הח
 העבודה או לתת סיוע למפקח.

  תיאור מכלול אנודות .6

על הקבלן לקרוא ולהבין את אופן  הקבלן יכין את מכלול האנודות על פני הקרקע בהתאם לתוכנית.
של המכלול  יש  הכנת המכלול מהתוכניות ומהמפרט ורק לאחר מכן להתחיל בהכנתו. כל הפריטים

לבדוק לפני התחלת ביצוע הקידוח. במקרה ויש פגמים בטיב הפריטים הנ"ל יש מייד לדווח למפקח 
יש לשמור על שטח פנים של אנודות כדי למנוע פגיעה מכאנית  . לצורך קבלת ההחלטה להמשך הטיפול

לא תתקבל ך הקידוח. או שריטות על פני האנודות, לכן יש להוריד עטיפה מאנודות לפני התקנתן בתו
פריטים אחרי בדיקתו אשר יש יהיו שום תביעה מהקבלן במידה והוא התחיל בעבודות קדיחה אך 

 להחליפם )החלפתם עלולה לקחת פרק זמן של כחודשיים עד שלושה חודשים(.
מכלול, על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על תקינות הרכבת המכלול הנ"ל, לפני הבתום הכנת כל 

 אל תוך הקידוח.התקנתם 
תוך כדי הכנת המכלול וכן תוך כדי הורדתו אל תוך הקדח, יינקטו אמצעים נאותים כדי להגן על בידוד 

 לי לכיפוף המוליכים יתאים להמלצות היצרן.אהכבלים מגופים חדים ומשחיקה. הקוטר המינימ
 מכלול האנודות כולל: 

 .518יסופקו על ידי הקבלן לפי משאלה  מקוריים כבליםעם  MMOאנודות  .1
יסופק על  מקורי של יצרן הצינורות לחיבור בין החוליותמחורר כולל דבק הדבקה צינור אוורור  .2

 . 519ידי הקבלן לפי משאלה 
 (.מחזיקי מרחק )ספייסרים .3
 .מ"מ לפחות 12ובקוטר  מטר 220באורך  KEVLAR  מסוג  חבל .4
 תיוצר על פי התוכנית. המשקולת . 6פלדה מלאה בקוטר "ק"ג לפחות, מ 300של ת במשקל משקול .5
למילוי  )ללא חיבורים( מטר 240אורך מ"מ רציף ב 32בקוטר אטמ'  25ללחץ צינור פוליאתילן  .6

 .קידוח בפחם
 חומרים ואביזרים אחרים לצורך השלמת הכנת המכלול. .7

 
על הקבלן לבדוק את כל הפריטים של מכלול האנודות המיועדים להתקנה בתוך הקידוח לפני  -

במידה וקיים פגם כלשהו בחומרים יש תחילת עבודות הקדיחה כדי לוודא את תקינותם. 
 לדווח מיד למפקח/ מהנדס לצורך החלטה על התחלת ביצוע הקידוח או דחיית מועד הביצוע.

צה כל כבל מספור סידורי של האנודות מהתחתונה עד לעליונה על הקבלן לסמן מראש על ק -
סיכום עם המפקח,יש לפרוש את הכבלים כך שהכבל יהיה ישר ולא יוצרו  תוכנית או לפי

 יש לבדוק את תקינות בידוד הקבלים תרם הנחתם. קשרים. 

ר בין חוליות לפי הורדתם. חיבו 4-5 -יש לבצע הכנה של קטעי צינורות אוורור המודבקים ב -
. על הקבלן להכין צינורות אוורור  Lorescoהחוליות יבוצע בעזרת דבק מקורי של חברת 

מודבקים מראש כדי לא לעצור את רציפות ההתקנה של מכלול האנודות לתוך הקטע.  
 מקורי.באמצעות דבק  Lorescoבתחתית צינור האוורור הקבלן ידביק פקק מקורי מתוצרת 

  לדרישות יצרן האנודות . יש להתקין ממרכזים בהתאם -

  לפני הורדת מכלול אנודות יש להוריד מעטפת מהאנודות. -

אל לאחר התקנת מכלול אנודות על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על תקינותו לצורך התקנתו  -
תוך הקידוח. על הקבלן לתכנן את הזמן כך שלא יישאר מכלול אנודות מוכן ללילה בשטח או 

יחש לבצע ,חומרים הציוד. כל בדיקות ל זאת רק באישור המפקחלדאוג לשמירה מסודרת וכ
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה
 

ההכנות לקראת החדרת האנודות צריכות להתבצע לפני התחלת ביצוע עבודות קדיחה. כל 
  דילול הבוץ בקידוח. טרם

 התקנת מכלול אנודות לתוך הקידוח  .7

וח בנוכחות לפני התחלת התקנת מכלול אנודות לתוך הקדח, על הקבלן לבצע בדיקת עומק הקיד
 220באורך  KEVLARק"ג עם חבל מסוג  10המפקח. את הבדיקה יש לבצע עם משקולת אשר משקלה 

מ"מ . על החבל יצוין כל מטר סימון עומקים. את הבדיקה יש לבצע מיד לאחר סיום  6ובקוטר  מטר
ט בתוך הקידוח ולפני החדרת מכלול אנודות. על הקבלן להגיע לרמת הדילול של בנטוניידילול 

הבינטונייט המתאימה להשקיעה בטוחה של פחם בתוך הקידוח . מודגש בזאת, שהקבלן אחראי בלעדי 
על תקינות של הקידוח ולא תקבלנה שום תביעה מצד הקבלן  ) אם התמוטטו דפנות קידוח בזמן דילול 

 מכלול אנודות ( המבוססת על דרישת המפרט לדילול הקידוח .    או בזמן החדרת
 יש לקבל אישור על תקינות מכלול האנודות ותכולתו לפני ביצוע הורדת המכלול אל תוך הקידוח. 

על הקבלן להתחיל בהתקנתו לתוך , לאחר קבלת אישורו של המפקח על תקינות מכלול האנודות
 קיימיםאך  ,לתוך הקידוח יהיה ע"פ תאום בין הקבלן למפקח הקידוח. אופן התקנת מכלול האנודות

 מספר נקודות אשר יש לבצע :
מטר לפחות, כך  5יש להעמיד גלגלת להורדת צרור אנודות לקידוח על סולם מכונת הקידוח בגובה  .1

 שכניסת מכלול האנודות יתבצע באופן אנכי. 
אנודות לתוך הקידוח כך שהמשקולות חיבור בין חבל למכלול אנודות יתבצע בזמן התקנת מכלול  .2

 יהיו קשורות לחבל והוא יהיה מתוח.
 יש לסתום את הקצה התחתון של צינור האוורור ולחבר אותו למשקולת עליונה. .3
לפי תוכנית פרטים. הסידור יהיה למשקולת צינור פוליאתילן  לצורך מילוי הפחם אופן חיבור  .4

לקרוע את  מכלול למקומו המתוכנן ר התקנתכך שיהיה אפשר בקלות לאחהנ"ל תוכנן לצורך 
 הקשירה ולשחרר את הקצה של הצינור.

לפני  ,למכלול. כמו כן למילוי פחםחיבור צינור  להקפיד אל איבזמן חיבור מכלול אנודות לחבל יש  .5
 כדומה(.או מטר באופן עמיד בפני מים )בעזרת סרטי בידוד  2התקנתו יש לסמן מרחקים כל 

 מקסימאלי בין פני השטח של האנודה לפריטים אחרים בתוך המכלול. יש לשמור על מרחק .6
יש להתקין צינור אוורור בקצה אחד מזרועות הממרכז רחוק כמה שניתן מהאנודה. חשוב שצינור  .7

האוורור לא יבלוט מגבולות הממרכז מצד אחד אך יהיה כמה שיותר קרוב לקצה הממרכז מצד 
 שני.

 מ מקצה של אנודות.ס" 15יש להתקין ממרכזים במרחק  .8
מלפגוע בעטיפת הכבלים. מומלץ לעטוף את הקצה העליון  עבזמן הורדת מכלול האנודות יש להימנ .9

 של צינור מתכתי ) המשמש לקדיחה ( בחלק העליון של הקידוח.
חיבור בין חבל למכלול אנודות יתבצע בזמן התקנת מכלול אנודות לתוך הקידוח כך שהמשקולות  .10

 והוא יהיה מתוח. יהיו קשורות לחבל
 בזמן התקנת מכלול האנודות לתוך הקידוח יש לשמור על רפיון מסוים של הכבלים. .11
 יש לסתום את הקצה התחתון של צינור האוורור ולחבר אותו למשקולת. .12
צינור פוליאתילן לצורך מילוי הפחם יהיה קשור למכלול אנודות באזור המשקולת העליונה בלבד  .13

כתי דק כך שיהיה אפשר בקלות לאחר התקנת מכלול למקומו המתוכנן בעזרת חבל דק או חוט מת
 לקרוע את הקשירה ולשחרר את הקצה של הצינור.

מומלץ לעטוף את הקצה  .מלפגוע בעטיפת הכבלים  עבזמן הורדת מכלול האנודות יש להימנ .14
 בחלק העליון של הקידוח. ) המשמש לקדיחה ( העליון של צינור מתכתי

 
יש להחזיק את החבל במצב מתוח ולקשור אותו זמנית  ,מכלול אנודות למקום המתוכנןבתום התקנת 

 .למכונת קידוח כדי לאפשר הכנסת הפחם

 בפחם חודימילוי הק .8

חומר מילוי יסופק לקבלן ללא תמורה ממחסני המזמין. על הקבלן לבדוק את אטימות השקים 
פדנות ויוצגו תוך כדי המילוי למפקח כדי המקוריים ולשמור עליהם עד להתקנה. כל השקים ישמרו בק

 לאפשר בקרה על כמות המילוי שהוכנסה בפועל לתוך הקידוח. 
מילוי ועל כן על הקבלן לנהל רישום מדויק של  נודעת חשיבות לוודא שאכן החלק האקטיבי יהיו מלא

 כמויות המילוי אשר הוחדרו לקידוח.
 המילוי יתבצע בנוכחות המפקח בלבד.  תהליך

 בתום פעולות המילוי לשם ביקורת ימסרו כל השקים הריקים למפקח.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה
 

בעזרת צינור פוליאתילן.לפני  חודיויישאב לתוך הק חשמליחומר המילוי יעורבל עם מים במערבל 
התחלת עבודות השאיבה יש למשוך את הצינור כלפי מעלה כדי לנתק אותו מהמשקולת. יש לקחת 

טרים בגלל הגמישות האורכית של הצינור אך יש לוודא בחשבון שמתיחה יכולה לקחת מספר מ
צינור בוודאות שהקצה משוחרר, יש לבצע את המשיכה בזהירות כדי לא לקרוע את הצינור באמצע. 

 25מ"מ שלם וללא חיבורים ולהתאים ללחץ החדרת הפחם של  32להחדרת הפחם צריך להיות בקוטר 
והצינור נקרע באמצע על הקבלן להוציא את מכלול  הקבלן אחראי על תקינות הצינור, במידהאטמ'. 

 האנודות מהקדח להתקין צינור פוליאתילן חדש ולהכניס המכלול לתוך הקדח.
יש לשמור על כך שלא להכניס כמות גדולה בתוך המערבל בבת אחת בכדי לא לסתום את הצינור. 

ל הדברים כך שלא תהיינה הכנסת הפחם אל תוך מיכל המערבל חייבת להיות רצופה. יש להכין את כ
בעבודות השאיבה כדי לא לסתום את הצינור במשאבה. היחס לתערובת פחם ומים המומלצת הפסקות 

לשם כך הקבלן יכין ציוד למדידת כמות המים )מד  ליברות של חומר פחם. 100-ליטר מים ל 25הינו 
חלקים רזרביים של כל על הקבלן להחזיק באתר באמצעות כלי קיבולת למדידת הכמות(.  מים או

פריטי מערכת השאיבה בכדי שתהיה אפשרות בעת תקלה להחליפם מיידית ולהמשיך בעבודות 
השאיבה. בזמן השאיבה הקבלן צריך להוציא צינור פוליאתילן מהקידוח בהתאם למהירות הכנסת 

  .הפחם

 מילוי הקידוח באבני קוורץ .9

יון של הקידוח )מגובה הפחם עד פני לאחר מילוי קידוח בפחם, הקבלן ימלא את החלק העל .9.1
 הקרקע(, באבני קוורץ. 

הקבלן יספק אבני קוורץ. לפני הובלת האבנים יש לבצע בדיקת תקינות האבנים )לאחר  .9.2
 שטיפתם( ולקבל אישור מהמפקח לשימוש באבנים הנ"ל למילוי הקידוח.

 אחוז.  90-95מ"מ ואיכות ניקיונם תעמוד על  20-30גודל אבני הקוורץ ינוע בין  .9.3
שעות מתום החדרת  7-8מילוי אבני הקוורץ לתוך הקידוח יש לבצע באופן איטי ורק לאחר  .9.4

 הפחם.

 ראש הקדח  .10

ס"מ לפחות, עם מכסה  50ס"מ עם חוליה בגובה  80בראש קידוח תותקן שוחת בטון בקוטר  .10.1
 . על הקבלן לייצר ולהתקין ראש הקידוח לפי תוכנית.טון 25בטון עד 

 .בל למוט נירוסטה בקשירה ימייתיש לקשור את הח  .10.2
מטר לפחות בתוך שוחת ראש הקידוח כולל סימון כבל של  2יש להשאיר עודף כבלים באורך של  .10.3

כבלי אנודות וכבל  14לחיבור  4שלטים. בתוך השוחה יבוצע מופה רזינקס  2-כל אנודה ב
 המחבר שוחה למישר זרם. 

 232חציית כביש נת"י  .11

 ע לפי מיקום המפורט בתוכנית .תבוצ 232חציית כביש נת"י  .11.1
על הקבלן לבצע קידוח כיווני על פי עומקים המפורטים בחתך של החצייה. אין להקטין עומק  .11.2

 הקידוח מתחת לכביש. 
יש תאים ביצוע קידוח כיווני עם נציגי נת"י. אם יתברר שקיימות דרישות נוספות של נת"י, יש  .11.3

 לעדכן מפקח ומתכנן .

 דיווח .12

 .בחברת ק.צ.א.אהקבלן לנהל באתר רישום על פעולותיו כל יום ביומנים סטנדרטיים וכנהוג  על

 עבודות הטעונות פיקוח צמוד .13

 קרקעיים.-סימון מיקום קידוח עמוק, תוואי חפירות, גילוי מכשולים תת .13.1
 בדיקת הנחת כבלים לפני כיסוי. .13.2
 מכלולבדיקת התנגדות סגולית של שכבות קרקע לאחר ביצוע קידוח עמוק ולפני התקנת  .13.3

 אנודות.
 אנודות, התקנתו אל תוך קידוח, מילוי קידוח בפחם ומילוי באבני קוורץ. מכלולהכנת  .13.4
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 תוכניות עדות  .14

-על הקבלן לסמן את כל המכשולים תתכולל חתימתו.  מודד מוסמךתוכנית עדות יבוצע על ידי 
  ציין  עומקם מפני הקרקע בס"מ.ולקרקעיים בתוכנית 

 .AUTOCAD 2013 על הקבלן לבצע את התוכניות הנ"ל בתכנת 

 תוכניות העדות יאושרו ע"י המפקח אשר יעבירם לאישורו הסופי של המתכנן.
למרות שאספקת תוכניות עדות מהווה סעיף בכתב הכמויות, מהווה מסירתם תנאי הכרחי לקבלת 

  העבודה.

על הקבלן להתייחס למפרט זה כהנחיה כללית לביצוע העבודה ואילו ביישום העבודה עד לשלמותה 
ותקינותה המלאה עליו להיעזר גם בכלל התוכניות, ההסברים והפירוטים הניתנים להשגה אצל המזמין 

 בין אם צורפו או לא צורפו למפרט זה.

חלק כלשהו מהעבודה מפני שדבר זה לא פורט די  בשום אופן ומקרה לא יוכל  הקבלן לטעון כי לא ביצע
 צרכו במפרט הנוכחי.
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Materials specification No. 518 (Rev 2) 

 
Anodes, Cables, Centralizers for Deep Groundbeds 

1. General 

1.1. This Specification pertains to supply of anodes with their cables and centralizers for 

1.2. installation in deep groundbeds (depth of 200 meters). 

1.3. The diameter of the drill-holes shall be 12.25"- and shall be executed by the use of 

Bentonite. 

1.4. The   anode area (the active part of the deep groundbeds) shall be backfilled with 

1.5. " LORESCO" carbon backfill type SC3 including an "Allvent" laser perforated vent 

pipe. 

2. Anodes 

2.1. Anode material 

Grade I Titanium ASTM B 348 coated with electrocatalytic coating of Mixed Metal 

Oxides Activation: MMO. 

2.2. Anode dimensions 

Length - 3 meters min., diameter - 25 mm' min., for soil environment in carbonatious 

backfill. 

2.3. Anode current 

Current output per anode in carbonations backfill - 10 amperes min'. 

2.4. Anode lifetime  

20 (twenty) years at rated current density  

2.5. Anode type:  10C/FW CerAnode Tubular Anode or equivalent. 

2.6. Manufacturer: CerAnode Technologies International manufactures or equivalent. 

3. Anode Cables 

3.1. One anode shall have its one separate cable. 

3.2. The cable cross section shall be #6 AWG. 

3.3. Cable insulation: HALAR / HMWPE 

3.4. The length of each cable shall be according to table attached to this specification. 

3.5. Each cable shall have prominent readable markings all along its length. 

3.6. The manufacturer shall present together with his offer documents about cable and 

insulation testing. 

4. Centralizers. 

4.1. The centralizers shall be supplied by the anode manufacturer and fit the specific 

anode. 

4.2. The centralizers shall fit into the 12.25" diameter bore-hole. 

4.3. Together with his offer the manufacturer shall supply a dimension drawing of the 

centralizer and show how anode shall be attached to the centralizer including written 

instructions how anodes are to be attached to centralizer- how cables are to be 

mounted as well as attaching "Ventpipes" to centralizers. 
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5. Quantities 

Herewith a description of items and quantities: 

5.1. Anodes and cables 

 

Number Anode Cable length Quantity 

1 10C/FW  180 meters 2 

2 10C/FW  190 meters 2 

3 10C/FW  200 meters 2 

4 10C/FW  210 meters 2 

5 10C/FW  220 meters 2 

6 10C/FW  230 meters 2 

7 10C/FW  240 meters 2 

 

 

 

 

 

 

5.2. Centralizers – 30 unites. 

6. Packing 

6.1. The anode manufacturer with his offer shall submit a detailed description of materials 

        packing by ship and or by air. 

6.2.  A total weight statement of material plus packing as well as the required volume 

        including packing. 

 
  

3 m' 
 
 
 

Cable length 
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Materials specification No. 519 (Rev 1) 

 

Backfilling Material, Vent pipes for Deep Groundbeds 

 

1. General 

1.1. This specification pertains to the supply of backfill material for a deep groundbeds. 

1.2. 1.2. Diameter of borehole for deep groundbeds 12.25", depth 200 meters, execution 

by use of Bentonite. 

1.3. 1.3. Within these boreholes MMO anodes 3 meter long and 1" diameter shall be 

installed. 

2. Backfill 

2.1. Carbonatious backfill material "Loresco" type SC3. 

3. Venting pipes 

3.1. Vent pipes Loresco "Allvent" laser perforated 1" diameter. 

3.2. Length of vent pipe 3 meters or 6 meters. 

3.3. Connection between adjacent vent pipes by bell connection. The price of Bell 

connection included in the price of the vent pipes. 

3.4. 1" sch 40 PVC end Caps for hermetic closing of "Allvent" pipe. 

3.5. Glue for bell connection and end Caps connection 

4. Quantities 

Here are the names of items and quantities: 

4.1. Carbon backfill "Loresco" SC3 – 16,000 Lbs. 

4.2. Perforated vent pipes – 80 meters. 

4.3. Non perforated vent pipes – 150 meters. 

4.4. "1 sch 40 PVC End Caps – 2 units. 

4.5. Glue - 1 unit.  
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 1, עדכון  533מפרט רכישה מס' 
 

 חבל הורדה לקידוח עמוק
 
 

 כללי: .1

 מטר (. 200חבל לשימוש בהורדת צרור אנודות אל תוך קידוח עמוק ) עומק עד  .1.1

 חבל צריך להיות רציף לכל אורכו, ללא חיבורים. .1.2

 חבל צריך להיות עמיד בכלורידים. .1.3

 

 נתונים טכניים: .2

 . חבל  קלוע מפוליאסטר איכותי .2.1

 וח .רמת קשיות נמוכה, רך ונ, UVעמידות גבוהה לחיכוך ולקרני  .2.2

 מ"מ. 12קוטר:  .2.3

 ק"ג . 3,910עומס קריעה:  .2.4

 עמיד בכלורידים .2.5

 

 מטר 230כמות לאספקה:  .3

 

 דגם מומלץ: .4

 .Marlow,  יצרן MB12  -דגם
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 )מצורף בקובץ( –תנוחה כללית ופרטי ביצוע 
  



 

 55מתוך  50
392241 

 www.ingl.co.il                               6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 
 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה
 

 )מעטפה א'( 
 

 444רשימת מפרטים, תכניות ולוחות זמנים לפרויקט כביש  – 2ט' נספח

 

 .As-Madeמשך הביצוע הוא חודש וחצי מתחילת העבודות בשטח ועד מסירת הפרויקט לחברה לרבות תכניות 

 

 הפרויקט: תאור

 

 הקדמה .1

החוצה בנתיביו את תווי צנרת הגז הטבעי, יש להנגיש מקטע  444כחלק מעבודות לסלילה כביש  .1.1
 .ודיתתמוגבל זה לפעילות שוטפת של תפעול מערכת הגנה ק

נדרש לשנות מערך נקודות המדידה ולהוסיף רכיבים חדשים על מנת להבטיח אפשרות בשל כך,  .1.2
בקצוות השטח המוגבל ותותקן נקודת מדידה   Line current, יבוצע מדידה ותפעול תקלות בעתיד

 רציפה לקריאה מרחוק.

 תוספות ושינויים נדרשים למערך הגנה קתודית של נתג"ז .2

  67+8מדידה מספר  נקודת .2.1
 ]לכיוון החומה[ לשולי הכביש ממזרח מטרים לכיוון מזרח, 10 -להעתיק את מיקומה כיש 

  65+17נקודת מדידה מספר  .2.2
[, מחוץ לשולי של צינור הגז 64]בסמוך לחתך  צפוןמטרים לכיוון  25 -נדרש להסיט את מיקומה כ

 . הכביש המתוכנן
 .71+17לנק"מ  65+17נדרש לסלול זוג כבלים מגשרים מנק"מ 

בתצורת גב לגב עם חור  40*30זוג קופסאות  71+17רש להתקין על גבי עמוד מדידה בנק"מ נד
 מגשר. 1.5"

של  67, או שווה/ערך, בסמוך לחתך Borinשל חברת  CuCuSolנדרש להטמין תא ייחוס מסוג 
 .71+17צינור הגז להוסיף לצינור קוברה שיונח בתעלה שתחפר לנק"מ בעמוד מדידה בחתך 

 LAURELשל חברת  AC RMSומתמר  B-Connect PLUS CPנדרש להתקין נק"מ חכמה מסוג 
 בנקודה. AC RMSלמדידות פוטנציאל ומתח

 Line Currentהתקנת מעגל  .2.3
 של צינור הגז.  125ממ"ר לצינור הגז בחתך  10נדרש לחבר שני כבלי 

ה חפורה עד לנק"מ קיים צול בתוך תעל 2ממ"ר בצינור קוברה  10 -נדרש לסלול את שני כבלי ה
 של צינור הגז. 116+5בעמוד מדידה בחתך 

של צינור הגז  119או שווה/ערך בחתך  Borinשל חברת  CuCuSolנדרש להטמין תא ייחוס מסוג 
של צינור הגז עד לנק"מ קיים בעמוד  125ולהוסיף לצינור קוברה בתעלה שתחפר מהחיבור בחתך 

           של צינור הגז.   116+5מדידה בחתך 
בתצורת גב לגב עם חור  40*30זוג קופסאות  116+5נדרש להתקין על גבי עמוד מדידה בנק"מ 

 מגשר. 1.5"
 LAURELשל חברת  AC RMSומתמר  B-Connect PLUS CPנדרש להתקין נק"מ חכמה מסוג 

 בנקודה. AC RMSלמדידות פוטנציאל ומתח
 HDPEהתקנת יריעת  .2.4

של צינור הגז בין צינור הגז  66של תכנון הכביש וחתך  117 בחתך HDPEנדרש להתקין יריעת 
 לתעלת הניקוז ]בטון מזוין[.

 יבוצע על ידי קבלן אזרחי בזמן סלילת הכביש.
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 הנחיות לביצוע .3

 תעלות כבלים .3.1
 תעלות כבלים ייחפרו מעל תוואי הצינור בלבד.

 מטר. 1תעלות כבלים ייחפרו בעומק 
ס"מ ומעליו סרט  20כיסוי התעלה יבוצע על ידי שכבה ראשונית של חול סימון בגובה מינימלי של 

 סימון צהוב
 כבלים .3.2

 N2XY - 10mm^2סוג הכבלים לעבודה  
 הארכת כבלים באמצעות מופה תקנית ]תקן דין ושרוול מתכווץ[ על פי מפרט נתג"ז

 ע"י מפעיל מאושר ע"י נתג"ז חיבור הכבלים לצינור הגז ייעשה בשיטת פין ברייזינג
 תאי ייחוס .3.3

 מטר לפחות. 2הנחת תאי הייחוס מעל תוואי הצינור בלבד, ובעומק של 
 תיבות נק"מ .3.4

 1.5לגב עם עם חור "-בכל נק"מ יותקנו זוג תיבות בצבע בורדו של נתג"ז, מחוברות בתצורת גב
 מגשר.

 פריסת הכבלים בתיבות וסימונם עפ"י סטנדרט נתג"ז.
 67+8נקודת מדידה מספר  - 2.1יצוע סעיף הוראות לב .3.5

מטר דרומה ]מחוץ  10 -של קו הגז ולהרכיבו כ 67נדרש לפרק את הנק"מ הקיים בסמוך לחתך 
 לאיזור עבודות הכביש החדש[.

 10נדרש להאריך את כל שמונת הכבלים בנק"מ במופה תקן דין על פי סטנדרט נתג"ז בכבל 
 ממ"ר.

 מטרים למיקום הנק"מ החדש. 10נדרש לחפור תעלה באורך 
 צול.  2נדרש להניח בתעלה את הכבלים כשהם מושחלים בצינור קוברה 

  65+17נקודת מדידה מספר  - 2.2הוראות לביצוע סעיף  .3.6
 מטר צפונה. 25 -של צינור הגז כ 64נדרש לפרק את הנק"מ הקיים ולהרכיבו בסמוך לחתך 

 10תקן דין על פי סטנדרט נתג"ז בכבל נדרש להאריך את כל שמונת הכבלים בנק"מ במופה 
 ממ"ר.

 של צינור הגז. 64נדרש לחפור תעלה מהנק"מ הקיים למיקומו החדש בסמוך לחתך 
 צול. 2נדרש להניח בתעלה את הכבלים כשהם מושחלים בצינור קוברה 

של  64מטר מהמיקום החדש של הנק"מ, בסמוך לחתך  150נדרש לחפור תעלה נוספת באורך 
 .Aשל צינור הגז, עפ"י המסומן באיור  71+17, ועד לנק"מ קיים בחתך צינור הגז

 צול. 2נדרש להניח בתעלה את הכבלים כשהם מושחלים בצינור קוברה 
של צינור הגז יש  71+17של צינור הגז לכיוון נק"מ קיים בחתך  65+17לתעלת הכבלים מנק"מ 

 .Aשל צינור הגז, עפ"י המסומן באיור  67להוסיף את הכבל מתא הייחוס שיוטמן בסמוך לחתך 
על גבי לוח פרטינאקס  71+17נדרש לפרוס ולסמן את הכבלים בתוך תיבת הנק"מ שתותקן בחתך 

 עפ"י סטנדרט נתג"ז.
 Line Currentהתקנת מעגל  - 2.3הוראות לביצוע סעיף  .3.7

פירה על צינור של צינור הגז ולחשוף את הצינור על פי הוראות נתג"ז לח 125נדרש לחפור בחתך 
 מוגז.

 של צינור הגז בשיטת פין ברייזינג. 125בחתך N2XY - 10mm^2 נדרש לבצע חיבור של שני כבלים 
, עפ"י המסומן באיור 116+5של צינור הגז עד לנק"מ קיים בחתך  125נדרש לחפור תעלה מחתך 

B. 
 צול. 2נדרש להניח בתעלה את הכבלים כשהם מושחלים בצינור קוברה 

יש להוסיף את הכבל מתא הייחוס  116+5לכיוון הנק"מ הקיים בחתך  125לתעלת הכבלים מחתך 
 .Bעפ"י המסומן באיור  119שיוטמן בחתך 

על גבי לוח פרטינאקס  116+5נדרש לפרוס ולסמן את הכבלים בתוך תיבת הנק"מ שתותקן בחתך 
 עפ"י סטנדרט נתג"ז.
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 65+17נקודת מדידה מספר  פירוט - Aאיור 

 
 
 
 

 
 Line Currentהתקנת מעגל  פירוט - Bאיור 
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 (ב')מעטפה 

  כמויות יהצעת מחיר וכתב טופס - 'ינספח 

 
 (INGL/TENDER/2019/13)מס'מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים ולביצוע עבודות הגנה קתודית 

 
 ידי עלכנדרש  מיםחתוהכמויות  יכתב '( את טופס זה יחד עםב)מעטפה  נפרדת למעטפהלהכניס  יש

 : המציע של המחיר הצעת את הכוללהמציע 
 

שאנו מציעים לבצע, ובו המחירים המוצעים על ידינו ביחס לכל פריט, מצורפים בזאת  הכמויות כתב .1

 כשהם חתומים על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציע.

 תכנית ניהול בטיחותהכנת הצעת המחיר המצורפת כוללת את כל הנדרש, במישרין ובעקיפין, לרבות  .2

בתחילת  אתר ביצוע העבודות פיקוח ממונה בטיחות בשטחכן וע"י ממונה בטיחות מוסמך עפ"י הדין 

. כםלהס 12.4סעיף כמפורט  (וכיו"ב PIN BRAZINGעבודות חמות )בעת ביצוע הביצוע עבודות חפירה ו

 .רבהצעת המחירואים אותם ככלולים ו יםבמפורש בכתב הכמויות או במפרט נכתבגם אם לא 

 ולכמויות ידינו על המוצעים למחירים בהתאם נכונה סכימה מהווה להלן 4 בסעיף המחיר הצעת .3

 לכאן. פיםהמצור הכמויות יבכתב הנקובות

מתחייבים, אם ניבחר כמציע הזוכה במכרז, לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל  הננו .4

)בהינתן הכמויות  הכלמסמכי המכרז וההסכם תמורת המחירים הנקובים בכתב הכמויות, ובסך 

 הנקובות בכתב הכמויות(: 

  חלץ מתקןסה"כ עבור פרויקט  .4.1
 

 בלבד' בלצרף למעטפה  יש
 

 )לא כולל מע"מ( ₪  __________________________________________________
 

  444 כבישסה"כ עבור פרויקט  .4.2
 

 בלבד' בלצרף למעטפה  יש
 

 )לא כולל מע"מ( ₪  __________________________________________________
 

 לעיל( 4.2-ו 4.1 פיםסה"כ עבור ביצוע העבודות  )סכימה של סעי
 

 בלבד' בלצרף למעטפה  יש
 

 )לא כולל מע"מ( ₪  __________________________________________________
 

 
 

 : ______________תאריך
 

 : ___________המציע שם
 

 : _____________חתימה
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 כתב כמויות- מתקן חלץ

 

יחידת  הסעיף תיאור 'מס
 כמות מידה

 מחיר
יחידה 

 ללא
 "ממע

 "כסה

1 
 
 

 

, שטיפת קידוח, בנטונייט, כולל 8"-6" בקוטר קידוח ביצוע
עבודות עזר למדידות חשמליות בזמן הקדיחה, נטילת 

דגימות קרקע ויתר עבודות הנדרשות לביצוע קידוח לפי 
 עומקהמפרט והתוכניות, ניקוי והחזרת שטח לקדמותו. 

 תוצאות לפי המפקח ידי על יקבע הקידוח שלמדויק 
 .המדידות

   200 מטר אורך

2 
 

 

, שטיפת בנטונייט, כולל 12.25" לקוטר הקידוח הרחבת
קידוח, ויתר עבודות הנדרשות לביצוע קידוח לפי המפרט 

 והתוכניות, ניקוי והחזרת שטח לקדמותו. 
   200 מטר אורך

   20 מטר קוב ( דרישה לפי)   B200/בטון מלט בדייסת חללים סתימת ביצוע 3

4 
כולל הובלה  518לפי מפרט רכישה  MMO אנודותאספקה 

   1 קומפלט לאתר 

5 
 מפרט לפי' וכד אוורור צינורות, SC3מילוי  חומראספקה 

 הובלה כולל 533 רכישה מפרט לפי הורדה חבל,  519 רכישה
  לאתר

   1 קומפלט

6 

 וחומרים אביזרים אספקת לרבות אנודות מכלול הכנת
, אוורור צינורות, כבלים עם אנודות היתר בין)  הנדרשים

 מילוי, קידוח תוך אל מכלול הורדת(, משקולות, פחם אבקת
 .והתוכניות המפרט לפי, שאיבה בעזרת פחם באבקת קידוח

   1 קומפלט

7 
והתקנת ראש קידוח עם פריטים בתוכה כולל  אספקה

החיבורים הנדרשים, עבודות חפירה ויציקת בטון, לפי 
 המפרט והתוכנית 

   1 קומפלט

מ' כולל אספקה  0.4' רוחב מ 1.2להנחת כבלים, עומק  חפירה 8
 והנחת סרט סימון , כיסוי והידוק.

   120 מטר אורך

 אספקה כולל' מ 0.6 רוחב' מ 1.8 עומק, כבלים להנחת חפירה 9
   200 מטר אורך .והידוק כיסוי,  סימון סרט והנחת

 אספקה כולל מטר 5 לעומק עד מכאניים בכלים חפירה 10
   70 מטר קוב .והידוק כיסוי,  סימון סרט והנחת

   5 מטר קוב והידוקה כיסויה, סימון סרט הנחת כולל ידנית חפירה 11
   60 מטר קוב בתעלה ופיזור חול אספקת 12
   400 מטר אורך   N2Y2Y-95 mm2כבל  אספקת 13
   400 מטר אורך   N2Y2Y-95 mm2/השחלת כבל התקנת 14
   15 מטר אורך בתעלה והתקנתו 6 דרג 6" פוליאתילן צינור אספקת 15

16 
כולל אספקה והתקנת  232"י נתקידוח מתחת לכביש  ביצוע

( כולל איטום קצוות לאחר השחלת  6מ"מ ) דרג  150שרוול 
 כבלים 

   52 מטר אורך

   1 יחידה כבלים  16-והתקנה מופה אפוקסי עד אספקה 17
   11 מטר קוב באבנים קידוח ומילוי קוורץ אבני אספקה 18

,  AS MADEומסירת המתקן כולל הכנת תוכניות  הפעלה 19
   1 קומפלט מוסמך מודד כולל

 'י )לפי דרישה(רג עבודות
   2 יום צוות כולל, קידוח מכונת עבודת 20
   2 יום צוות כולל קידוח מכונת של)המתנה (  בטלה יום 21
   10 שעה מחפרון עבודות 22
   10 שעה מוסמך חשמלאי עבודות 23
   10 שעה פשוט פועל עבודות 24

  "מ:מע לפני כללי"כ סה
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 כתב כמויות- כביש 444
 
 

יחידת  תיאור הסעיף מס'
 כמות מידה

 מחיר
יחידה 

ללא 
 מע"מ

 "כסה

1 
  67+8נקודת מדידה מספר 

 מטרים לכיוון מזרח 10 -העתקה כ 
   1 קומפלט

2 

  65+17מדידה מספר  נקודת

 64מטרים לכיוון צפון בסמוך לחתך   25-כ העתקה  
 65+17זוג כבלים מגשרים בתעלה חפורה מנק"מ  העברת 

 71+17לנק"מ 
 71+17וחיבורו לנק"מ  67תא ייחוס בחתך  הטמנת 
 הכבלים פריסת, 71+17קופסה גב לגב  בנק"מ  התקנת 

 וסימונם
 חכמה"מ נק התקנתB-CONNECT PLUS CP   כולל

 ACמתמר 

   1 קומפלט

3 

 Line Currentמעגל  התקנת

 125ממ"ר לצינור הגז בחתך  10של שני כבלי  יבורח 
 של צינור הגז. 

 עובי דופן על ידי מעבדה מורשית דיקותב 
 לנק"מ  125זוג כבלים בתעלה חפורה מחתך  העברת

  116+5קיים בחתך 
 וחיבורו לנק"מ בחתך  119תא יחוס בחתך  הטמנת

116+5 . 
  פריסת 116+5התקנת קופסה גב לגב  בנק"מ ,

 הכבלים וסימונם
 נק"מ חכמה התקנתB-CONNECT PLUS CP  

   20 קומפלט

   2 יחידה מוסמך מודד יום 4

   1 יחידה מוסמכת תשתיות גילוי חברת יום 5

  סה"כ כללי לפני מע"מ:

 
 


