
 

 
 שירותי ממוני בטיחות למתן פומבי מכרז

   

למתן שירותי ממוני  פומבי מכרז בזאת מפרסמת, ממשלתית"(, חברה החברההגז הטבעי לישראל בע"מ )" נתיבי
בהתאם למפרט השירותים המצורף למכרז )להלן: "( המכרז)" לעבודות במערכת ההולכה לגז טבעי בטיחות

 .להלן יפורטו עיקריהםש המכרזהמפורטים במסמכי  םבהתאם לתנאי זוכה תעשהבהבחירה  ."(השירותים"

  סףה תנאי

 ;מוסף ערך מס חוק לפי מורשה עוסק או בישראל החברות במרשם רשומה חברה הינו המציע .1

לקוחות לפחות  2עבור  2019 -ו 2018, 2017בכל אחת מהשנים  בטיחות יממונהמציע בעל ניסיון במתן שירותי  .2
  ;  התעשייה/או ו התשתיותמתחום 

תשתיות אנרגיה, תעשיה תהליכית, תשתיות חשמל,  –תחום התשתיות ו/או התעשייה משמעו  לעניין סעיף זה,
  צנרת, כבישים, עבודות אלקטרו מכניות ועבודות הנדסה אזרחית.  

, 2017, 2016ש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים  2,500,000למציע מחזור כספי שנתי נומינלי )ללא מע"מ( של לפחות  .3
2018; 

עובדים בעלי אישור כשירות תקף על שמם, לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  6המציע מעסיק לפחות  .4
 "(; אישור כשירות" -)להלן  1996-)ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו

חשבונות מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  המציע .5
 והתצהירים הנדרשים לפיו; האישורים כל בידו, וקיימים 1976-ותשלום חובות מס(, התשל"ו

, מינימום שכר תשלום לעניין, 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד המציע .6
 והעסקת אנשים עם מוגבלויות; כדין זרים עובדים העסקת

 ערבות מכרז.המציע צירף להצעתו  .7

 כללי מידע
 שכתובתו, החברה של האינטרנט באתר המכרז במסמכי לצפות ניתן :www.ingl.co.il ,מכרזים" לשונית תחת" 

 להשתתפות כתנאי, להגשת הצעה המכרז מסמכי של מלא עותק קבלת. ת הצעה(להגש ם אלה אינםמסמכי)
 החברה משרדיבאיסוף מאו  tender@ingl.co.il-cבאמצעות פניה בדוא"ל לכתובת תתאפשר  ,במכרז

 ,3/10/2019 מיום החל, והתקשרויות רכש במחלקת, 32 קומה, א"ת, עתידים קריית, עתידים מגדל: בכתובת
 .בכפוף להרשמה ומסירת פרטים 16:00 – 9:00בין השעות 

  16:00 בשעה 5/11/2019 מיום יאוחר לא עד ,שלעיל ל"דואניתן לשלוח לכתובת ה הבהרות לקבלתבקשות. 
 .בכתובת שלעיל החברה באתר תפורסמנה ההבהרה לשאלות החברה תשובות

 בימים א' לעיל  שבכתובת במשרדי החברה לתיבת המכרזים  באופן ידני הצעותיהם את להגיש המציעים על– 
 . 16:00 בשעה 20/11/2019 מיום יאוחר לאועד  16:00 – 09:00 בשעות  18/11/2019החל מיום ה' 

 הנוסח וכי בלבד בתמצית זו במודעה מוצגים המכרז פרטי ויתר הסף תנאי כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 
 תנאים וכן הסף תנאי את לשנות הזכות את לעצמה שומרת החברה. המכרז במסמכי המופיע זה הוא המחייב
אינה מתחייבת לבחור בכל הצעה שהיא ושומרת על  החברה. המכרז במסמכי כמפורט הכל, במכרז נוספים

 .זכותה לבטל את המכרז, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
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