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שירותי  "( מבקשת בזאת הצעות לקבלתנתג"ז" או "החברה" –)להלן חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

  "(:מכרזהכמפורט להלן )להלן: " ,בטיחות ממוני

 כללי על החברה רקע .1

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה שהינה בעלת רישיון, בהתאם  1.1
את מערכת ההולכה לגז טבעי , להקים ולתפעל 2002-להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב

ק"מ,  750-בישראל. מערכת זו כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי קיים של כ
 Pressure Regulating Meteringתחנות קבלה לגז, תחנות להגפת גז, וכן תחנות להפחתת לחץ הגז )

Station - "PRMS נוזלי צבירה במצב טבעי גז לקליטת ימי ומתקן"(, הפרושות ברחבי הארץ (LNG 
Buoy.) 

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

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

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

 מערכת את להרחיב עומדת החברה תהקרובו בשניםטבעי, תחנות להפחתת לחץ ותחנות להגפה(. 
 .הקיימת ההולכה

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

 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת  1.5

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

 מהות ההתקשרות .2

, שירותי ממוני בטיחות לביצוע עבודות במערכת ההולכה לגז טבעיהנדרשים לחברה הם  השירותים 2.1
( וכן בהתאם למפרט 'גי נספחאי ההסכם )" בהסכם ולפי כל תנהשירותים" בהגדרת כמפורט

 "(.  השירותים)להלן: " מכרזל 'א כנספחהשירותים המצורף 

 :שירותים שוטפים 2.2

ממוני בטיחות העונים על כלל  4באמצעות יינתנו לחברה על ידי המציע,  השירותים 2.2.1
 . "(ממוני בטיחותהדרישות המוגדרות במכרז זה )להלן: "

מייעדת, נכון למועד זה, כי כל אחד מממוני הבטיחות יועסק בנפרד באזור גיאוגרפי  החברה 2.2.2
 ממוני)להלן: " אחר )צפון, מרכז, דרום( ותוך מתן גיבוי לפי צורך באזור גיאוגרפי אחר

של . בנוסף, ממונה בטיחות רביעי ילווה את פרויקטי אגף ההקמה "(האזוריים הבטיחות
 ."(הקמה בטיחות ממונה)להלן: " ההולכה, ככל שיידרשלאורך תוואי מערכת החברה 

  :"(קריאה לפימזדמנים )" שירותים 2.3

וידרשו שירותים לפי קריאה ספציפית של החברה בתאום מראש בלוחות זמנים  ייתכן 2.3.1
סבירים, למתן שרותי ממונה בטיחות נוסף לעבודה אחת ו/או יותר לרבות רכב והציוד 

 הנדרש. 

שירותים לפי קריאה של ממונה בטיחות אחד ו/או יותר אין לגרוע מזכות החברה  במתן 2.3.2
 .  להלן 5.2  לשינוי מספר ממוני הבטיחות למתן השירותים השוטפים לפי סעיף 

 .במספר אתרים בו זמנית המזדמנים תידרשנה שירותיםיתכן שאספקת ה כי מובהר 2.3.3

רשאית להפעיל את ממוני הבטיחות גם אשר לעיל בכדי להוות התחייבות מצד החברה,  באמוראין  2.4
בחלוקה לאזורים אחרים, מעת לעת, בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי מבלי שיהיה בכך לשנות 

 ההתקשרות.  את תנאי ההתקשרות לרבות תמורת

http://www.ingl.co.il/
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 . השירותים על ידי הזוכה וכל מי שמטעמו יחסי אמון אישי מוגברים דורשים שירותיםהכי  מובהר 2.5

נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות לפיו הם בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז זה על כלל  ההתקשרותמהות  2.6
נספחיו, לרבות ההסכם ככל שצורף למכרז. כל מסמכים אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה. בכל 

המכרז על  במסמכימקרה החברה לא תשא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע, מכל סיבה, 
 . נספחיו לרבות בהסכם

הרחבת  לרבותאופי השירותים וכמותם מעת לעת את מובהר כי לחברה נתונה הזכות לשנות  2.7
בכפוף להוראות  ,בהתאם לצרכי החברהההתקשרות לממונה בטיחות נוסף אחד ו/או יותר כאמור 

 ."(ההסכם)להלן: " 'גיבנספח המצורף למכרז זה בנוסח על כל נספחיו שייחתם עם הזוכה  ההסכם

המציעים הדחיפות והחשיבות שבמתן השירותים לחברה. על כן בהגשת הצעתם  מובא לידיעת 2.8
המציעים מתחייבים שבכל מקרה לא ינקטו, במישרין ו/או בעקיפין, בכל פעולה שיש בה לעקב ו/או 
לדחות ו/או לעצור את הליך זה ו/או כל הליך אחר בו נקטה החברה לפי דין וביצוע השירותים על פיו 

 דים אחרים שבדין.מבלי לגרוע מסע

כקבלן חיצוני עצמאי מבלי שיוקנו לו או למי מטעמו זכויות  לחברההזוכה יספק את השירותים  2.9
 בכל הקשור ליחסי עובד מעביד. החברהכלשהן מול 

זוכה ביחס לאופן מתן השירותים, לליתן הנחיות  החברהידוע למשתתפים במכרז כי בכל שלב רשאית  2.10
 בלתי נפרד מההסכם.אשר יחייבו אותו ויהוו חלק 

 לקבלנים החברה שלוחזון החברה בתחום הקיימות  האתי הקודאת  ןוהבי קרא כי מצהירמציע ה 2.11
 בהתאם שיפעל מאשר והוא www.ingl.co.ilבכתובת: האינטרנט של החברה  שבאתר וספקים

 .ויוכרז כזוכה במידה להוראותיו

 המציעמטעם  הבטיחותממוני  .3

 יהיו ממוני הבטיחותמפורטים במכרז. ה םת וכישוריויכולבעלי  ממוני בטיחותהשירותים יבוצעו ע"י  3.1
דרישות הביטחון של החברה והגופים כלל לעמוד ב וכן יצטרכולקבל את אישור החברה,  יםחייב

 המקצועיים המנחים אותה. 

בכל תקופת השירותים אלא  פולא יוחל החברהואושרו ע"י  ע"י המציע ושיוצע ממוני הבטיחות 3.2
 יבעל ויהיהחלופיים  ממוני הבטיחותבאישור החברה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה 

 וע"י החברה במסגרת המכרז או שאושר וואושר ושהוצע ממוני הבטיחותיכולת שלא תפחת מיכולת 
 לראשונה במהלך ההתקשרות עם החברה. 

מסיבה של מתן שירותים לגורם אחר  אחד או יותר מממוני הבטיחותמובהר, כי לא תאושר החלפת 
   שאינו החברה. 

 כמפורט במכרז זה.   לממוני בטיחות" לעניין סעיף קטן זה, משמעה, כל הדרישות בקשר יכולת"

יטול , תהווה עילה לבאחד או יותר ממוני הבטיחותהחלפה של מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  3.3
, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובמקרה כזה יחולו הוראות ההסכם המציעההתקשרות עם 

 לעניין ביטול ההתקשרות. 

ע"י החברה לביצוע השירותים מכל סיבה,  ולא יאושר אלו ואחד או יותר מממוני בטיחותבמידה  3.4
וכיו"ב,  ממוני הבטיחותשל ובכלל זה בהעדר יכולת מתאימה, אי עמידה בדרישות ביטחון, יחסי אנוש 

 שיעמדו םחלופיי יםאחר ממוני בטיחותמתחייב המציע לחזור ולהציע במועד שתדרוש החברה 
 בדרישות החברה בהתאם למכרז ולהסכם. 

 ממוני בטיחותבמקרה כזה החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי גם שלא לדרוש מהמציע 
 . לעיל 3.3 , כאמור בסעיף יעולבחור לבטל את ההסכם עם המצ םחלופיי

א רשאית , תהלעיל 2.2.2 לאותו אזור גיאוגרפי כמפורט בסעיף  ממוני בטיחותבמידה ויוגשו מספר  3.5
שלפי שיקול דעתה הבלעדי הוא האיכותי ו/או המתאים ביותר לביצוע  בממונה בטיחותהחברה לבחור 

 השירותים. 

ידרשו להתגורר במרחב עליו יופקדו בהתאם למפורט שיוצעו ע"י המציע האזוריים ממוני הבטיחות  3.6
 לעיל. 2.2.2 בסעיף 
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 בדיקת התאמה ביטחונית .4

שירותים לפי מכרז זה, יחויבו לעבור בדיקת התאמה ביטחונית במתן האשר יועסקו  ממוני הבטיחות 4.1
כנהוג בחברה ולחתום על הצהרת סודיות. התנאים המלאים מפורטים בנספח הביטחון, נספח ב' 

 להסכם. 

מתן שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק ב ממונה בטיחותלמען הסר ספק,  4.2
אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחון, ללא בו שירותים והמציע מתחייב להחליפה

 תוספת תמורה. 

המציע מוותר מראש על כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן אישור בטחוני בהתאם  4.3
לנהלי החברה ו/או גורם חיצוני המנחה את החברה, לרבות במקרה של צורך בביטול זכייתו בשל אי 

 ה הביטחוניות.עמידה בבדיקות ההתאמ

 היקף השירותים הנדרשים .5

בחודש עבור כל שעות  182-כהיקף השירותים הנדרשים נכון למועד תחילת ההתקשרות צפוי להיות  5.1
מובהר כי היקף השירותים כאמור הינו אומדנא  ."(החודשי השעות היקףממונה בטיחות )להלן: "

 בלבד, ואין בו כדי לחייב את החברה.

, השעות החודשיאת היקף החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להקטין  5.2
ומבלי שיהיה בכך כדי להקים  ההצעהמבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי 

זוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא. על שינויים כאמור, ככל שיהיו, יחולו ל
 .ובתמורהוראות ההסכם לעניין התאמות )אם בכלל( ה

התמורה שבהצעת המציע לא תשתנה בשל הגדלה / צמצום היקף השירותים הנדרשים לחברה במהלך  5.3
 תקופת ההתקשרות. 

תיאור המטלות והמשימות שפורטו במכרז וההסכם על נספחיו אינו ממצה וניתן לידיעה בלבד  5.4
 ידי החברה נכון למועד זה. בהתאם להיקף השירותים המשוערים על 

כל משימה הקשורה  ממונה הבטיחותבמסגרת השירותים השוטפים, החברה רשאית למסור לביצוע  5.5
לפי צרכי החברה המשתנים )אף אם לא הוגדרה במפורש במכרז,  ממוני בטיחותבביצוע שירותי 

חרת בין החברה (. במקרה כזה ישולם התעריף לשעה )אלא אם יוסכם אהשירותיםבמפרט או  בהסכם
   (.והמציע

לרבות  ,על המציע להביא בחשבון כי תיתכנה עבודות נפרדות הדורשות שירותים כאמור במקביל 5.6
לא תשתנה בשל העסקת כ"א נוסף לצורך מתן  לממונה הבטיחותבמספר אתרים בו זמנית. התמורה 

ים לחברה הם השירותים למספר עבודות הדורשות שירותים במקביל. אם זאת השירותים הנדרש
 עפ"י רוב )למעט במקרים לא צפויים(, לפי תכנון לוחות זמנים הידועים מראש. 

 תחילתםומועד  תקופת השירותים .6

ובמהלכה חודשים,  12תהא לתקופה של "( הזוכה)להלן: " במכרז שיזכה המציעעם  ההתקשרות 6.1
כאשר  "(,המקורית ההתקשרות תקופת)להלן: " ממוני הבטיחותתיבחן שביעות הרצון משירותי 

 24 של עד תקופות נוספות בשלושהמקורית ההתקשרות  תקופתלחברה שמורה האופציה להאריך את 
מבלי שיהיה בכך  ,באותם התנאים ,"(האופציה תקופת)להלן: "שנים(  6)סה"כ  חודשים כל אחת

 החברה. ידי עלמשום התחייבות או מצג 

חודש לפני כל תום תקופת  לזוכההודעה בכתב  על ידיאופציה כאמור תבוצע תקופת המימוש  6.2
מיד  הזוכההתקשרות. עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת ההתקשרות יפעל 

 הסכם.הלביצוע השירותים בהתאם להוראות 

השירותים הנדרשים לחברה נכון למועד זה הם מיידים ובכל מקרה לא יחלו מאוחר מהיום הראשון  6.3
 . החברהשל  תהבלעדידעתה עד הודעת הזכייה, בהתאם לשיקול לחודש העוקב ממו

אי זמינות למתן השירותים מיידית תהווה עילה לביטול ההתקשרות עם המציע הזוכה, והזוכה מוותר  6.4
 .על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם ביטול כאמור
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 להשתתפות במכרז  סף תנאי .7

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

 ;מוסף ערך מס חוק לפי מורשה עוסק או בישראל החברות במרשם רשומה חברה הינו המציע 7.1

 2עבור  2019 -ו 2018, 2017בכל אחת מהשנים  המציע בעל ניסיון במתן שירותי ממונה בטיחות 7.2
  ;  התעשייה/או ו התשתיותלקוחות לפחות מתחום 

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

ש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים  2,500,000למציע מחזור כספי שנתי נומינלי )ללא מע"מ( של לפחות  7.3
2016 ,2017 ,2018; 

עובדים בעלי אישור כשירות תקף על שמם, לפי תקנות ארגון הפיקוח על  6המציע מעסיק לפחות  7.4
  "(;אישור כשירות" -)להלן  1996-העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו

ופים ציבוריים )אכיפת ניהול מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות ג המציע 7.5
והתצהירים הנדרשים  האישורים כל בידו, וקיימים 1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 לפיו;

 שכר תשלום לעניין, 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 סעיף בדרישות עומד המציע 7.6
 והעסקת אנשים עם מוגבלויות; כדין זרים עובדים העסקת, מינימום

 להלן. 8 המציע צירף להצעתו ערבות מכרז כנדרש בסעיף  7.7

המפורטים לעיל הם תנאי סף; מציע שלא יעמוד בהם, הצעתו לא תובא לדיון. על ההצעה לכלול  התנאים
 את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל. 

, די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע בתנאי להלן 17  בסעיףשיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור  המסמכים
הסף. יחד עם זאת, יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, אשר אמור להתקיים במועד הגשת 

גם לאחר הגשת ההצעות. זאת, מבלי שיכול ותושלמנה  –ההצעות אלא אם נאמר אחרת, לבין דרכי הוכחתו 
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 

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

 ערבות מכרז .8

להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיום תנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ובכלל זה לפעול בכל  8.1
עניין בקשר עמו בתום לב ובדרך מקובלת, ולהבטחת הצעתו, ימסור המציע ערבות בנקאית אוטונומית 
 ובלתי מותנית, שהוצאה לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה

 50,000, על סך 1981 –רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 
"(. ערבות המכרז תהיה בנוסח הקבוע ערבות המכרז)להלן: "  19/5/2020עד ליום שתהיה בתוקף ₪, 

 למכרז זה. 'טנספח ב

החברה תהיה רשאית להציג את מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי כל דין או על פי מכרז זה,  8.2
ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה, כולו או מקצתו, על פי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, בכל מקרה בו המציע לא קיים תנאי כלשהו מתנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ו/או אם 

זה אם חזר בו המציע יפעל בקשר עם מכרז זה שלא בתום לב ו/או שלא בדרך מקובלת, ובכלל 
מהצעתו בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות 
ממנו בגין בחירת החברה להתקשר עמו על פי תנאי מכרז זה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש 

 ומבלי לגרוע מכל זכות של החברה לקבלת פיצוי נוסף.

יע עמו החברה תבחר להתקשר בהתאם להליך זה, עם מתן ערבות ביצוע, ערבות המכרז תוחזר למצ 8.3
 כאמור בהסכם. ערבות המכרז של יתר המציעים תוחזר להם לאחר ההתקשרות עם המציע הזוכה.

המציע רשאי להגיש לחברה טיוטה של ערבות המכרז שבכוונתו להגיש, על מנת לקבל את אישורה של  8.4
' ב 12.1  מכרז, וזאת עד למועד הקבוע בסעיףשות החברה בהחברה לכך שהטיוטה תואמת את דרי
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לעיל. אישור של החברה יינתן אך ורק בכתב. מובהר, כי הליך בדיקת הטיוטה על ידי החברה אינו 
ומתן לגבי נוסח תנאי הערבות. על המציע להגיש עם הצעתו ערבות תקפה וחתומה כדין על הליך משא 

 ידי הערב מבלי לסטות מנוסח הערבות שצורף כנספח למכרז.

ההצעה ה אוטומטית של עילה לפסיל לא תהווהמבלי לגרוע מזכויות החברה, סטייה מנוסח הערבות  8.5
לעיל. החברה  8.1 חברה בתנאים המפורטים בסעיף ובלבד שהערבות שתוגש תעמוד, כפי שנקבע ע"י ה

תהיה רשאית להתיר למציע לתקן ליקויים לא מהותיים בנוסח הערבות תוך פרק הזמן שיקבע ע"י 
 ליקוייםהתגלו לא נגרמו מתוך חוסר תום לב מצד המציע ואינם שהליקויים שהחברה ובלבד 

 .מהותיים

ו/או מועד פקיעת הערבות ו/או ערבות הסכום  משמעם:  -" מהותיים ליקוייםלעניין סעיף זה "
  לעיל.  8.1 אוטונומיות הערבות כמפורט בסעיף 

מובהר, כי כל הוצאה בקשר להכנת הערבות, הגשתה, הארכתה, תיקונה וחילוטה יחולו על חשבון  8.6
 המציע. 

 היעדר ניגוד עניינים  .9

ו/או מי מטעמו ו/או בעל זיקה אליו ו/או לבעלי גיש הצעה למכרז אם הוא יהיה רשאי להמציע לא  9.1
מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה במסגרת המכרז או עלול מניותיו 

להיות מצוי במצב כאמור. מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי 
בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים. החברה רשאית לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה 

 להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה מחויבת בכך.

על  ולחתוםלגרוע מהצהרות המציע ומחובתו למסירת מידע כאמור, כל מציע יתבקש למלא  מבלי 9.2
ממוני הבטיחות כל אחד מכמו כן, על המציע להחתים גם את  .עניינים ניגוד היעדר ייןבענ 1'ו נספח

 רשאית תהא החברה .2'ו נספח בנוסחעל הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים על ידו שיוצעו 
. המידע שיתקבל ישמש לשם העניינים ניגוד שאולנ הנוגע נוסף מידע וכל השלמות, עת בכל לדרוש

ים אשר יהווה תנאי הסדר למניעת ניגוד עניינ עריכתו/או לשם  המציעבחינת אפשרות להתקשר עם 
 הבלעדי והמוחלט של החברה.  דעתה לשיקול ובהתאם ייןלהתקשרות, על פי הענ

 להימצאותו חשש קיים לפיה קביעה או עניינים ניגוד של במצב המציע הימצאות בדבר ההחלטה 9.3
ניתן להתקשר עם המציע בכפוף להסדר  העניין בנסיבות אם ההחלטה וכן, עניינים ניגוד של במצב

למניעת ניגוד עניינים או שלא להתקשר עם המציע, תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
 של החברה. 

שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע, גם אם הצעתו נמצאה מתאימה ומיטבית  החברה 9.4
ו/או להפסיק את ההתקשרות עם לחברה ו/או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה 

, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד מצאהמציע הזוכה בכל עת, במקרה שהמציע נמצא או עלול להי
 ין אחר שלו. יהליך זה לבין ענ במסגרתעניינים בין מתן השירותים הנדרשים 

עובדיו למי  מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או 9.5
ממנהלי ו/או עובדי החברה, ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע חקירה 
בעניין. הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המציע, ותיחתם על ידי הבעלים / 

זיקה אישית מנכ"ל / מורשי החתימה של המציע. המציע יחתום על הצהרה בדבר היעדר קיומה של 
 . 'ח כנספחבנוסח המצורף 

, "בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים אלה להלן 10 וסעיף  לעניין סעיף זה
 .1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 משותפות הצעות והגשתהצעות  תיאום על איסור .10

 תאגידים או גורמים שונים וכיו"ב.אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר  10.1

מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה למציע  10.2
האחר ו/או מי מטעמם. לעניין זה, "תיאום הצעה": לרבות בהסכמים, הסדרים, הבנות מכל סוג, 
במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור בהליך זה, המחירים המוצעים, תנאי ההסכם ואסטרטגיות 

מחיר, מסירת ו/או החלפת ו/או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו בצורה אחרת בין מציעים, להצעת 
 בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם. 
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מציעים הקשורים באופן כלשהו, כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו, חברת אם וחברת בת, או תאגידים  10.3
  יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה. -הקשורים באופן אחר 

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .11

 .www.ingl.co.ilהאינטרנט של החברה בכתובת  באתר המכרז מסמכי שלניתן לעיין בעותק מלא  11.1
אינם ניתנים להגשה )מסומנים הם לעיון בלבד ומסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה 

 בסימן מים(.

ות פניה בדוא"ל לכתובת ע, באמצלהלן)א( 12.1  שבסעיף מהמועדהחל  ,לקבל ניתן המכרז מסמכי את 11.2
tender@ingl.co.il-c  23 ומהק, אביב תלעתידים,  קרית, (8, במגדל עתידים )מגדל החברה במשרדיאו ,

  .,16:00 – 09:00( בימים א' עד ה' בין השעות 03-6270438)טלפון:  כפיר נגב מרבתאום מראש, אצל 

 .בתשלום כרוך אינו קבלתם/או ו המכרז במסמכי עיון 11.3

 שהוא והמציע המסמכים מקבל שם את: החברה לנציג מציע כל ימסור, המכרז מסמכי בקשת בעת 11.4
"ל דוא כתובת ואת זה מכרז לעניין המציע את לייצג מוסמך אשר לפחות אחד קשר איש שם; מייצג

 .למציע הודעות למסירת

 לוח זמנים למכרז .12

 הינו כדלקמן: מכרזל הזמנים לוח 12.1

 א
 מסמכי למסירת מועדים
 המכרז

  16:00 – 9:00בין השעות  3.10.2019החל מיום 
 )למעט ימי ו', שבת(

 ב
/  הבהרות לבקשת אחרון מועד

 מכרז ערבות טיוטתהגשת 
 לבדיקה

 16.00בשעה   5.11.2019לא יאוחר מיום 

 אחרון להגשת הצעות מועד ג

 – 09:00בין השעות  18.11.2019החל מיום  
ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  16:00

 .16.00בשעה  20.11.2019הצעות ביום 

 

 של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפורטים במסמכי המכרז,  במקרה 12.2
 .לעיל שבטבלה המועדים יקבעו

שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לדחות כל מועד מן המועדים  פי עלרשאית  החברה 12.3
 .מכרזמסמכי ה המען שמסרו בעת קבלת פי עלתימסר למציעים  כךלעיל והודעה על  המפורטים

 הבהרות ותיקונים למכרז .13

, בפניה בכתב תנאיוו המכרזלכל עניין לגבי כל מסמכי  בקשררשאי להגיש בקשה להבהרות  מציע 13.1
 :אלקטרוניה דוארהלכתובת  לעיל )ב(12.1 בסעיף  הנקוב למועד עדבשפה העברית 

c-tender@ingl.co.il. מס "מכרזיציין על בקשתו עבור  המציע' INGL/TENDER/2019/29 למתן 
 ."בטיחות ישירותי ממונ

תהיה רשאית שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון למשלוח שאלות,  החברה 13.2
  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי.

שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד. תשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים  לחברה 13.3
ברה תתחשב רק . החוההסכם המכרזויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  המכרזשקיבלו את מסמכי 

 ,להבהרות החברה תשובות קבלת את בכתב יאשרו המציעיםבתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל. 
, יהיו תקפות כלפי המציעים בין (מכרזה לתנאי תיקונים לרבות)אך בכל מקרה תשובות אלה 

 שאישרו קבלתן ואם לאו.

 לכל תישלח כך על הודעה. זה ונספחיו או כל חלק מהם מכרזרשאית לשנות את תנאי  החברה 13.4
 המציעים

  

http://www.ingl.co.il/
mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
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 תוקף ההצעה, איסור על שינויה וביטולה .14

)כולל( )וכפי ובמידה הגשתה  מיום החל 19/2/2020עד ליום שתוגש לחברה תהיה בתוקף  ההצעה 14.1
החברה(. החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע  ידי עלשהוארך 

עליהם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם הצעתו, אם נדרש לפי תנאי 
. מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל המכרז

 .המכרזור לעיל, לא ישותף בהמשך תנאי בקשר עמה כאמ

אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה, אלא באישור החברה או  מציע 14.2
והדין. כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא, לפי שיקול  המכרזתנאי  פי עלבמקום שהדבר הותר במפורש 

 לפסילת ההצעה. ,דעתה הבלעדי של החברה

שהגיש, בהודעה בכתב לחברה, לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום האחרון רשאי לבטל הצעה  מציע 14.3
החברה(; לאחר ביטול כאמור, לא  ידי עללעיל )וכפי ובמידה שהוארך  (ג)12.1  להגשת הצעות בסעיף

 יוכל מציע לחזור בו מהביטול.

 הנחיות להגשת ההצעה .15

 המסמכיםבהתאם להנחיות המפורטות להלן.  הכלמציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים,  הצעת 15.1
 גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח לחברה.  ויתייחס בהצעה

. ההקמה אגף לטובתכן ו האזורים כלחייב כי הצעתו תתייחס למתן השירותים עבור  הצעהמגיש  15.2
לחברה שיקול הדעת הבלעדי שלא לבחון ו/או שלא לבחור בהצעת מציע שאינה מתייחסת לכל 

בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר השירותים כאמור הצעתו. 
  לכך ויהיו מנועים לטעון כלפי החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור בסעיף קטן זה.

 המכרז)ב( ותישאנה את שם  -יגיש את הצעתו בשתי מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה )א( ו מציע 15.3
 כאשר מצורפים להן:, "ממוני בטיחותשירותי להלן: "

את כל המסמכים  ותכלולניסיון המציע,  ופירוטתתייחס לעמידה בתנאי הסף  'א מעטפה 15.3.1
 להלן.  17  בסעיף המפורטים

( 'בינספח תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר הצעה ) 'ב מעטפה 15.3.2
 .'אהמחיר במעטפה  הצעת טופסלצרף את  אין .המציע ידי על חתום כשהוא

 העתקים(.  2תוגש בשלושה עותקים )מקור בצירוף  ההצעה 15.4

 ".מקור" בירורב עליה ירשם אשר המקור בהצעת ייכללו מקוריים מסמכים 15.5

ומסמכיו ולתנאי ההסכם.  המכרזלא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי  מציע 15.6
ומסמכיו,  המכרזנכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי 

לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות, לרבות לראות בה כאילו 
דיע על הסרתה כתנאי היא מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או להו

 והדין.  המכרזמבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי  הכללשקילת ההצעה. 

 מקום להגשת ההצעה .16

 להגשת האחרון למועד עד שלהלן בכתובת" במשרדי החברה המכרזים"תיבת ל תוגשנה ההצעות 16.1
 (,8עתידים )מגדל  במגדללעיל: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ,  (ג)12.1  בסעיף כמצוין הצעה
  . עתידים, תל אביב קרית ,בטיחות ואיכותאגף , 32קומה 

 ההגשה ובמקום במועד - בפועל הגשתה אלא, ההצעה כהגשת יחשב לא כשלעצמו ההצעה משלוח 16.2
 .שלעיל

 תידון לא - הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלאלמכרז  הצעה 16.3
 .כלל

 המסמכים שיש לצרף להצעה .17

 לעיל: 15.3.1 שיגיש כאמור בסעיף  'א למעטפהפירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף  להלן

כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, ובחותמת , על נספחיו (מכרזה) זה מסמך 17.1
 . למכרז ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה 15המציע וחתימה מלאה בעמוד 
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כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, ובחותמת המציע , נספחיועל  ההסכם 17.2
 (.'גי נספח) להסכם ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה 2וחתימה מלאה בעמוד 

 (.'א נספח"ת ובחותמת המציע )ברהשירותים, חתום  מפרט 17.3

 (.'ט נספח) המצורף בדיוק על פי הנוסח ,לעיל 8 בסעיף בנקאית )מקור( כנדרש  ערבות 17.4

 .מורשה עוסקכ רישום אישורשהמציע הוא חברה או  במקרהתעודת התאגדות  העתק 17.5

 נספחעו"ד ) ידי עלהמציע ומאושר  ידי על חתוםו מלאעל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר 17.6
 (.'ב

 ., בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבורייםהמציע של במקור מס ניכוי ואישור ספרים ניהול אישור 17.7

 (.'ג נספח)אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה, חתום כדין  17.8

על  םחתו ואכשה 1'ד כנספח "בהמצ חסבנו ופירוט ניסיונו של המציע בדבר עמידה בתנאי הסף תצהיר 17.9
 ."דעוידי המציע ומאושר על ידי 

ממועד  יום 30 תוך ,בהמשך שיפורטו לדרישות בהתאם בטיחות ממוני להעסקתעל התחייבות  חתימה 17.10
 "ד.עועל ידי המציע ומאושר על ידי  םחתו כשהוא 2ד' בנספח המצורף לנוסח בהתאם הזכיההודעת 

 מסמכים לבחינת איכות ההצעה כדלהלן: 17.11

 המצ"ב את הפרטים הנדרשים בו. '1ד'נספח המציע יציג בפורמט מודפס בנוסח המצורף ב 17.11.1

: לרבות, מזמין לכל ידו על שניתנו השירותים מהות את המציע יפרט ניסיונו פירוט במסגרת 17.11.2
 אצל העובדים כמות, המזמין אתרי מספר, מזמין כל אצל שהוצבו הבטיחות ממוני כמות

 .המזמין

התקשרויות נפרדות רלבנטיות  6 -התקשרויות אך לא יותר מ 2: המציע יציג מינימום הערה
 כאמור לעיל.    

", כהגדרתה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול בטיחות ניהול תכנית" 17.11.3
 . 2015, אחת לפחות, שהכין החל משנת 2013- "גהתשעהבטיחות( 

 לתאגיד או ארגון.  2015עבודה אחת לפחות לניהול בטיחות שהכין החל משנת  תכנית 17.11.4

 להלן. 25.7 הכולל מידע כמפורט בסעיף פרופיל חברה  17.11.5

 .  לעיל כאמור ניסיונו בדבר רלבנטי ומידע המלצה, אישור כל יצרף המציע 17.11.6

 החברה. אצללעיל, רשאי המציע להסתמך על ניסיון שצבר  17.11 סעיף  במסגרת 17.11.7

 השירותים פי על המציע ניסיון איכות את לדרג הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית החברה 17.11.8
 לדעתה ביותר הגבוהה האיכות בעלי שהם לאלה לב ובשים למספרם קשר ללא לעיל שהציג

 .ומורכבותם שניתנו השירותים למהות בהתאם החברה של המקצועית

 (.1'ו נספחהיעדר ניגוד עניינים ) בנושאוהתחייבות חתומה ע"י המציע  הצהרה 17.12

 ('ז נספחהתחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים ) 17.13

 (נספח ח') הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית 17.14

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם  17.15
 .'יכנספח , על פי הנוסח המצורף 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף 

 "ת וחותמת המציע.בר, חתומים המכרזהבהרה ותיקון שנשלחו במהלך  כל 17.16

 .'איכנספח על פי הנוסח המצורף , המציע נציג עם התקשרות פרטי 17.17

 .המכרזמסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי  כל 17.18

 לעיל: 15.3.2 שיגיש כאמור בסעיף  'בלצרף למעטפה  המציעפירוט המסמכים שעל  להלן

 (. 'בינספח הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע ) טופס 17.19
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 דרישה למידע נוסף .18

 לאמור הרותוהב השלמות חלקםמו/או  מהמציעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש החברה
 שיישמר וככל, המציעים שאר עם כן לעשות שתידרש מבלי, דעתה להנחת, פה, בכתב ו/או בעל תםבהצע
 .המציעים בין השוויון עקרון

 הגשת ההצעה הכספית .19

על המציע לנקוב בטופס . חדשים בשקלים 'בי כנספח"ב המצהטופס  גבי על רק תוגש הכספית ההצעה 19.1
 האזוריים ועבור ממונה הבטיחות לאגף ההקמהעבור ממוני הבטיחות  את מחיר הצעתו 'בי נספח
 .לשעה ח"ש 041 של מירבימקרה לא תעלה על המחיר  בכלאשר 

המציע תכלול את כל העלויות הקשורות בהעמדת רכב, נסיעות, טיפולים בו וכיו"ב לצורך מתן  הצעת 19.2
 .למפרט השירותים )נספח א'( להלן 11  כמפורט בסעיף השירותים

לא תכלול מס ערך מוסף ולא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון  ההצעה 19.3
 מחירי הצעתו של מציע, אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו. 

, כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים עבור ביצוע כל השירותים כאמור מובהר פקס הסר למען 19.4
 (.'גי נספחהתמורה תשולם לזוכה בהתאם להוראות ההסכם )(. 'א נספחהשירותים ) במפרט

 הגשת ליום נכון חדשים בשקלים נקוב יהיה, בו לנקוב המציע שעל שירות של ערכו או כסף סכום 19.5
 . ובמילים בספרות ויירשם ההצעה

לעיל ולשירותים בתקופות  5 הכספית תתייחס לאפשרות צמצום / הרחבת השירותים בסעיף  ההצעה 19.6
 האופציה הנתונות לחברה כמפורט לעיל. 

 שירותים בפועל בלבד. תשלם לפי ביצוע  החברה 19.7

כי שעות העבודה בגינן תשלם החברה נמנות החל מהגעת ממונה הבטיחות למקום מתן  מובהר 19.8
במשרדי החברה או במתקן אחר של החברה כפי שיתואם מדי שבוע עם הממונה מטעם  -השירותים 

 החברה לצורך מתן השירותים.  

כאמור בהליך זה הוא ליצור בסיס שוויוני , כי כל תכליתם של היקפי השירותים האמורים מובהר 19.9
להערכת ההצעות. אין בהערכת היקפי השירותים כאמור כדי להטיל על החברה מחויבות כספית 

 כלשהי כלפי הזוכה משום שהדבר כפוף למשתנים רבים, חלקם אינם ידועים לחברה במועד זה.

עתו הכספית של הזוכה, הנ"ל, כפי שתעלה מהצ 'ביבנספח סה"כ המחיר לסיכום הצעת המחיר  19.10
כך הודעה בכתב, כי -תשמש כגבול עליון לתשלום התמורה, אלא אם החליטה החברה ומסרה על

תגדיל את היקף עבודתו. לכן אין החברה מתחייבת לשלם את הסכום העולה מסיכום הצעת המחיר 
 הנ"ל. 'בי בנספח

 מכל נוספים תמורה או החזר, תשלום לכל זכאי לעיל כאמור מציע או זוכה אין שלעיל התמורה למעט 19.11
, עובדיו צוות שכר עבוראו בעקיפין, לרבות  במישרין, ושירותיו עבודתו, הצעתו הגשת בעבור שהוא סוג

 ביטוחים, משרדית עבודה, טלפון, הוצאות, למציע ייעוץ או שירותים הנותן אחר גורם כל שכר
 הוצאות, משפטיות הוצאותחניות, , סיעותנ"ל, אש, ערבויות, עצמיות והשתתפויות פרמיות ותשלום

 לביצוע הדרושים האדמיניסטרטיביים השירותים וכלל אחרת הוצאה וכל, ההצעה הגשת עם בקשר
 . באלהשונות בהם נשא המציע וכיוצא  ועלויות מיסים, הוצאות החזר, השירותים

 ברור ובדיקות מוקדמות .20

המצויה בבעלות  קיימת ובשלבי הקמה הטבעיביצוע השירותים יערך בסמיכות למערכת הולכת הגז  20.1
המדינה ושלחברה זכות שימוש בה, לרבות מתקני גז תת קרקעיים ו/או על קרקעיים, צנרת וכיוצא 
באלה. כפועל יוצא מובאת בזאת לידיעת המציע הרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים 

סמוך למערכת זו,  מעבודות בסמוך למערכת לגז טבעי וכי ביצוע השירותים על ידו ועל ידי צד ג',
כוללים הגבלות עם שימוש בציוד וכלי עבודה עפ"י הנחיות החברה וכן דורש נקיטת אמצעי זהירות 

 במידה גבוהה במיוחד ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי כל דין.

 כמצהיר:  עם הגשת הצעתו בהליך יחשב המציע 20.2

לידיו את כל המידע הנדרש לביצוע השירותים והגבלות שחלות קיבל לפני הגשת הצעתו,  כי 20.2.1
סוגי תחנות ומתקני הגז על הנלווים על בדיקת  מרצונו החופשי בדק היטב ו/או ויתרעליהם ו
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וכל  ם,וטיב םכמותלהם ומאפייניהם בקשר עמם יידרש לבצע את השירותים מעת לעת, 
לרבות כל מידע ונתון הנדסי, כלכלי רלוונטי אחר )כל מידע כן ושירותים לביצוע ה הנדרש

הסכם לרבות מידע ו/או מצג הנמסר, אם נמסר בכל דרך שהיא, מטעם הומשפטי( לביצוע 
 החברה; וכן,

הוא מודע לרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מביצוע עבודות על  כי 20.2.2
חון, לרבות נקיטת ובסמוך למערכת לגז טבעי וביכולתו לעמוד בכל דרישות הבטיחות והביט

אמצעי הזהירות הנדרשים והמתחייבים על פי הוראות הבטיחות בחברה ו/או על פי כל דין 
 ו ומועדיו.הוגן ומניח דעתו בהתחשב עם כלל תנאי וכי ההסכם

והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור לעיל  במידה 20.3
להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש, לפני המועד  עליו המכרזו/או במסמכי 

שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות, כמפורט בהזמנה זו, על מנת לקבל 
 בלתי כחלק המציעים את ויחייבו החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי נתנויאת הנחיות החברה שי

 .המכרז כימממס נפרד

לא יגרעו מהתחייבות  המכרזמסמכי  במסגרתכלשהו  שירותמקרה, השמטה ו/או חוסר לביצוע  בכל 20.4
 .החברה של המלא רצונה לשביעותהנדרשים והשלמתם  השירותיםכל  את ליתןהמציע 

כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה בגין כל  ,המציע מצהיר בהגשת הצעתו 20.5
 גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו. 

 אחריות לבטיחות .21

הזוכה יישא באחריות לעובדיו ולקבלני המשנה מטעמו ויידרש להישמע להוראות הבטיחות, אם וככל 
למען הסר ספק, פירוט מלוא הדרישות  שתינתנה על ידי החברה ו/או גורמים אחרים וישתף עמם פעולה.

 בנושא הבטיחות הן כמפורט בהסכם על נספחיו.

 אישור עריכת ביטוחים .22

המציע, המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם.  ידי עלהשירותים  מתןתחילת  בטרם
 ידי עלאת אישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא חתום  למסור המציעלדרישת החברה, בכל עת, יידרש 

, לרבות לאחר הודעת מכרזמבטחיו. מובהר, כי החברה רשאית לשקול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב ב
הזכייה, הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ובלבד שלא יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח 

על החובה  כויתור, אך אין בכך כדי להשתמע מכרזו כלפי כל המשתתפים באלא אם החליטה החברה לשנות
 לערוך ביטוחים כאמור לעיל. 

 הוראות ותנאים מחייבים .23

לצורך השתתפותו במכרז והגשת הצעה, יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה, הכללים והתנאים 
המחייבים, הנוגעים לנושא מכרז זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל חוקי העבודה והבטיחות 

/או כל הסכם קיבוצי הרלוונטיים, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או המיוחדים ו
אחר שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים הרלוונטי למתן השירותים, את האפשרות כי הסכמים אלה 
יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה. בהגשת הצעתו מתחייב המציע 

 ווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל הטבות סוציאליות ותשלומים נל

 הוצאות השתתפות במכרז .24

כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות  ,כמוה כהצהרת המציע מכרזב ההשתתפות עצם 24.1
זה וכל ההליכים לפיו, הגשת  מכרזולאחריו, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה ל מכרזבהשתתפות ב

ההצעה ועדכונה, תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של 
כאמור, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או  המכרזהמציע, ללא קשר לתוצאות 

 חריות לכך. לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל א

, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, לרבות המכרזלפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול  מבלי 24.2
ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או  המכרזמסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי 

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

 והערכתן ההצעות לבדיקת מידה אמות .25

 במכרז תיעשה לפי שלבים כמפורט להלן: בדיקת ההצעות

 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף: –ראשון  שלב

על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וכן אם צרף את  מעטפה א'החברה תבחן את תכולת  25.1
תיפסל על  ,הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף –  17.18  - 17.1 המסמכים הדרושים כמפורט בסעיפים 

 הסף.

)למעט הצעת המחיר( בהתאם לתנאי המכרז. נתגלו פגמים  כל מסמכי ההצעה וצרופותיה בדיקת 25.2
טכניים, השמטות, טעויות סופר, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע ולטפל 
בפגמים בהתאם לכל דין, לרבות הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה 

כונות, זולת אם החליט המשרד אחרת מטעמים חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נ
 שיירשמו.

 (:נקודות 70 –ניקוד איכות המציע )סה"כ  –שני  שלב

אשר ועדת המכרזים מצאה, כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב הראשון,  מציע 25.3
 להלן.  25.7 תיבדק הצעתו בשלב השני בהתאם לדרישות האיכות המפורטות בסעיף 

 של המלאה רצונה לשביעות עבודות את לבצע השונים המציעים של יכולתם הערכת תיבחן זה בשלב 25.4
 .מטה המפורטות ולמשקולות המידה לאמות בהתאם החברה

המפורטים מובהר, כי על המציע להגיש במסגרת הצעתו חומר להוכחת ניסיונו לכל תתי הסעיפים  25.5
זאת אף אם במסגרת בדיקת האיכות נקבע כי לא ינתן ניקוד לנושא מסוים )מתוך תתי  – להלן

 (.25  הסעיפים בסעיף 

סך נקודות מ 50על מנת לעמוד בדרישות האיכות, המציע נדרש לקבל ניקוד איכות מינימלי של לפחות  25.6
ולפחות מחצית מהניקוד לכל קריטריון ראשי. הצעה שלא  המפורט בטבלה להלן, ניקוד האיכות 

 תקבל את הניקוד כאמור, תפסל.

 :להלן המפורטים לקריטריונים בהתאם יתבצע האיכות ניקוד 25.7

 הקריטריון ניקוד אופן ראשי קריטריון
ניקוד 

 מקסימום

 המציע ניסיון
 השירותים במתן

 נקודות 20"כ סה

 .המציע"י ע המועסקים הבטיחות ממוני היקף .1

 מלא את יקבל, ביותר הגבוה ידו על המועסקים הבטיחות ממוני היקף בעל המציע
 ממוני היקף במינימום העומד מציע .אליו יחסית ינוקדו המציעים שאר. הניקוד

 .נקודות 5 יקבל, ידו על המועסקים הבטיחות

10 

 מספר לקוחות למציע .2

המציע בעל מספר הלקוחות הגבוה ביותר, יקבל את מלא הניקוד. שאר המציעים 

 . נקודות 5ינוקדו יחסית אליו. מציע העומד במינימום היקף הלקוחות, יקבל 

10 

 הכנת תוצרים
 נקודות 20"כ סה

 תכנית ניהול בטיחות. .1

 תכנית ניהול הבטיחות תיבחן בהתאם לקריטריונים הבאים:

התאמה לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(  .א
הפרקים כולל נספחים וחתומה ע"י הגורם  10מכילה את כל  –. 2013התשע"ג 

 המאשר )המנכ"ל(.

בכל פרק ירידה לפרטים )ככל שניתן( ומענה מתאים, ניתוח גורמי  –מקצועיות  .ב
זיהוי סיכונים מעמיק ואיכותי, המלצות לבקרה  -סיכון, והערכת הסיכונים 

 וצמצום הסיכון, אחריות ליישום, מועד סיום.

מכילה את כל הנהלים בהתאם לפעילות החברה וניתוח גורמי  –רשימת נהלים  .ג
  הסיכון.

 סדר ונראות. עיצוב, –עריכה  .ד

10 
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אשר קיבלו את ניקוד האיכות הגבוה ו הסף בתנאי עמדו אשר המציעים 4החברה תזמן לראיון את  25.8
 .יפסלו -המציעים יתר(. המציע" ראיון")ללא ניקוד  לעיל בטבלה כאמור בסעיפיםביותר 

אינו תואם את החומר שהוגש ע"י המציע במסגרת  המציעבמידה והחברה תמצא כי ניסיון ואיכות  25.9
ההליך או שאינו ממלא אחר מלוא דרישות המפרט וצרכי החברה או אינו באיכות המלאה, רשאית 
החברה לתת לכך משקל במתן ניקוד האיכות כפי שתקבע ולפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לקבוע כי 

ת המציע מלהמשיך ולהשתתף בשלב הבא של אינו עונה כלל לדרישות ההליך ולפסול את הצע המציע
 להלן )פתיחת מעטפות מחיר(.  25.10 ההליך לפי סעיף

  (:30% -מתן ציון המחיר )סה"כ  –שלישי  שלב

ובהתאם לאמור  לעיל 25.6  בסעיףהמפורט וניקוד האיכות המינימלי הצעות אשר עמדו בתנאי הסף  25.10
. ('בי נספחשהוגשו על ידם ), יעברו לשלב השלישי וייפתחו מעטפות הצעות המחיר לעיל 25.8 בסעיף 

( וכל יתר ההצעות ידורגו באופן נקודות 30ההצעה הכספית הזולה ביותר תקבל את הציון המרבי )
 יחסי אליה.

לעיל, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, עד לשלב בחינת  25.8  - 25.6  על אף האמור בסעיפים 25.11
ההצעות שיתקבלו, לקבוע אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות או מחליפות 

רטות לעיל בלבד, ולא אותן. יודגש, כי החברה שומרת על זכותה להסתפק באמות המידה המפו
 .להוסיף עליהן, לשנותן או להחליפן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן על פי הדין

בכל שלב של המכרז בבחינת הצעת מציע, לרבות בשקילת למען הסר ספק, מובהר בזה כי  25.12
הקריטריונים להערכת איכות ההצעה וקבלת החלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של המציע 

י תנאי המכרז והדין, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא בחשבון לפ
אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו, בין שמקורה במציע או בין שהגיעה לידיעת 
החברה בכל דרך אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, על השתתפות המציע 

 לתו לבצע את העבודות בכל דרך, לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן:במכרז ו/או יכו

 משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי;  הליך .א

 .שנתית לבטיחות תכנית עבודה .2

מעקב טיפול בכל התייחסותה לתכנית העבודה השנתית לבטיחות תיבחן לפי 
הדרכות והסמכות, בדיקות תקופתיות, היתרים, כגון הנושאים בתכנית בטיחות 

רישיונות והסמכות, ניהול סיכונים ומיזעורם, מבדקים חיצוניים / פנימיים, 
  .מטרות ויעדים, נהלים

10 

 פרופיל החברה
 נקודות 30"כ סה

 פרופיל החברה 

 מתןלמלא אחר דרישות  המציעכל מידע רלבנטי בקשר עם יכולת  תבחןהחברה 
: כישורים, השכלה והסמכות רלבנטיות )לרבות למעט ומבלי לרבות השירותים

, מומחיות ותחומי התמחות, ידע וניסיון, התנהלות ISOתקני  מעבר לתנאי הסף(

מול גורמים חיצוניים, התרשמות כללית, המלצות ומידת שביעות הרצון מאופן 
 ביצוע עבודות קודמות לרבות עם החברה.   

20 

 ראיון 
 נקודות 10"כ סה

 ראיון המציע      
דקות בפני  30 -להלן. הראיון ימשך כ 25.8 יזומנו מציעים כאמור בסעיף  לראיון

 .במציע מנהלפנל שתקבע החברה ואליו יופיע 

ומענה לשאלות נציגי החברה. במסגרת  המציעיכלול הצגה עצמית ע"י  הראיון
החברה  דרישות את הבנתו ומידת ו, ניסיונהמציע כישורי יבחנוהראיון י

והשירותים הנדרשים לחברה. הראיון יערך במשרדי החברה, אלא אם תודיע 
 החברה על מקום אחר לעריכתו. 

 ראיוןל יופיעלא שמציע  הצעת/או שלא לנקד ולפסול  תרשאי תהא החברה
 .חברהידי הלשם כך על  קבעובמיקום, במועד, באופן, בתנאים ובאמצעים אשר י

10 

 70  "כסה
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שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה וכן כל גורם  .ב
הלך תקופת ההתקשרות, שעלול להשפיע על המציע ו/או על בעל השליטה בו ו/או ההתקשרות במ

 לרבות בקשר עם איתנותו הפיננסית של המציע; 

ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות ו/או התקשרויות קודמות עם המציע ו/או  .ג
  בעל השליטה בו לרבות של גוף ו/או משרד ממשלתי אחר;

החברה ו/או גוף אחר  הפרת התחייבות יסודית של המציע ו/או בעל השליטה בו בהתקשרות עם .ד
  שנינתה עליה הודעה בכתב למציע לגבי אותה הפרה;

 כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.  .ה

המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור בכל עת. לא מסר המציע מידע 
, לפסול את הצעתו או שלא לבחור בה אף אם כאמור, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי

 התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר.

למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית למנות צוות אחד ו/או יותר לבדיקת ההצעות, הכולל בודק  25.13
אחד או יותר, ולהחליפם, כולם או חלקם, בכל עת, ורשאית שלא לחשוף את זהותם בפני המציע, 

 , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לרבות לאחר גמר המכרז

 החלטה על זוכה במכרז .26

 :להלן לאמור בהתאם בזוכה תבחר החברה

 לגבי הצעה כל שקיבלהסיכום הניקוד  פי עלאחת מההצעות  כל לש הסופי ניקודה את תשקלל החברה 26.1
איכות ומחיר  –שהגיש את ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  המציע. ומחיר איכות
, ובלבד שהחברה מכרז"(, תקבע החברה כי הוא הזוכה בההצעה הטובה ביותר)להלן: " כאמור

את כלל השירותים ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי  ליתןהשתכנעה כי הזוכה מסוגל 
 ציעמהמוכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות. לצורך זה, רשאית החברה לדרוש  ,המכרז

 זה. מכרזלפי שיקול דעת החברה למתן השירותים נשוא  רלוונטילספק כל מסמך וכיו"ב ה

שוויון בציונים המשוקללים הסופיים של שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה במכרז מבין  ונוצר במידה 26.2
אישה  בשליטתהצעות אלה לפי הסדר כדלקמן: )א( במקרה ואת אחת מההצעות הנ"ל הגיש עסק 

ובמסמכי  1992 –"ב התשנב לחוק חובת מכרזים, 2והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף 
"ק א' הנ"ל אינו מתקיים, וסהזוכה במכרז יהיה אותו עסק בשליטת אישה; )ב( במקרה  -מכרז זה 

 יקבע הזוכה במכרז שלו הציון הכספי הטוב יותר; 

ביותר, בגין נסיבות מיוחדות  גבוהן המשוקלל הלבחור הצעה שאינה בעלת הציו תרשאי החברה 26.3
 ביותר. טובה המשוקללומטעמים שיירשמו, לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון 

הסר ספק, מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז, לרבות בשלב קבלת ההחלטה האם לפתוח ולעיין  למען 26.4
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 

אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, על השתתפות המציע  החברה בכל דרך
בכל דרך, לרבות בקשר עם כל אחד  את השירותים ליתןבמכרז או בחירתו כזוכה או יכולתו 

מהמפורטים להלן: )א( הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; )ב( שינויים 
מציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; )ג( ניסיון ושביעות רצון של מהותיים כלשהם שאירעו ל

לקוחות וכן החברה משירותים ו/או מהתקשרויות קודמות עם המציע; )ד( כל מידע רלוונטי אחר שיש 
בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה. המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה 

לא מסר המציע מידע כאמור, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  לצורך האמור בכל עת.
 לפסול את הצעתו או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר.

לעיל, החברה תהא רשאית, עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו במכרז, לקבוע אמות  האמורעל אף  26.5
/ מחליפות את אמות המידה דלעיל או אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות 

מידה נוספות )לרבות בקשר עם איכות ההצעות(. יודגש, כי החברה שומרת על זכותה להסתפק באמות 
המידה המפורטות לעיל בלבד, ולא להוסיף עליהן, לשנותן או להחליפן, הכל בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי ועל פי הדין.

סמך זה, ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי מכרז זה, בכל סעיף אחר במ האמורעל אף  26.6
 מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד ו/או יותר מאלה:
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  לשנות את המכרז ו/או לבטלו. 26.6.1

 שות ו/או מתוקנות, כולן או חלקן.להתיר הגשת הצעות מחוד 26.6.2

 תנאים שבמכרז זה.אף אם עמד בכל ה לא לבחור מציע 26.6.3

 .לנהל משא ומתן בכפוף לדין, עם מציע אחד ו/או יותר 26.6.4

להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית "המציע המועדף" בהפחתה נוספת של  26.6.5
מחיר/י טופס הצעת המחיר ולנהל עמו משא ומתן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 .החברה ולפי הדין

זכיית "המציע המועדף", וכן את השתתפותו של להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת  26.6.6
מציע בכל שלב של המכרז, בהצגת נתונים כספיים של המציע בשלוש השנים האחרונות 
)מחזור מכירות, דו"חות מבוקרים ודו"חות ביניים(, על מנת לוודא יציבות וכושר כלכלי 

 .להתקשרות בהתאם למכרז

זאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו(, או שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר )ו 26.6.7
שלא לבחור בזוכה כלל, גם אם בעל ההצעה הטובה ביותר ו/או מציעים אחרים עמדו בכל 
התנאים האמורים במכרז, גם לאחר ביצוע הליך מו"מ כאמור לעיל, או לבטל את המכרז 

של  לפי שיקול דעתה הבלעדי ולנהל מו"מ ו/או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעה, הכל
 החברה.

 לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 26.6.8

 פסילת ההצעה  .27

רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הצעה ו/או מציע  החברה 27.1
או מבוססת על  מוטעית, חסרההחברה כי ההצעה  ידי עלאינם מקיימים את תנאי הסף, או נמצא 

, או הצעה הלוקה בחסר או אי המכרזהנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא 
בהירות או דו משמעות, או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים או הצעה 

ור לגרוע מזכות . אין באממכרזהעולה ממנה כי אינה תואמת את דרישות השירות המפורטות ב
 להלן ו/או על פי כל דין. 27.4 החברה לפי סעיף 

 בקשר לב בתום שלא פעל המציע כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, מצאה אם מציע לפסול רשאית החברה 27.2
 , לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.מכרזל

לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפגם או  27.1 אף האמור בסעיף  על 27.3
 בין השוויון קרוןיע על שמירה תוך והכל, כאמור תיקון בוצע אם אותהלפסול  ולא שבהצעתוהפסול 

 .המציעים

 הנדרש סוג מכל מידע/או ו מסמך הצעתו עם המציא שלא למציע לאפשר רשאית תהא החברה 27.4
 ,או שנפל פגם בהצעתו, להשלימו מוקדם או סף תנאי לרבות, וכלשה בתנאי לעמידה או להוכחת

לפי שיקול דעתה הבלעדי של  הכלאו לתקנו, בהתאמה, בפרק זמן קצוב שתקבע החברה,  להמציאו
 השוויון בין המציעים.  קרוןיע על שמירה תוך והכלהחברה ובכפוף לדין 

 כלשהם השלמות או תיקונים להתיר החברה את לחייב כדי באמור אין כי, מובהר ספק להסרת 27.5
 מדיניות אימוץ לחייב כדי בו אין, מסוים מסוג פגמים תיקון המתירה מדיניות אימוץ וכי, בהצעה

 .אחר מסוג פגמים תיקון המתירה

רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק  החברה 27.6
 .המכרזפסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי 

 / כשיר שני אי בחירה / ביטול הזכיה .28

 לבטל/או ו מציע בהצעת לבחור שלא הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות את לעצמה שומרת החברה 28.1
 על המכרז מתנאי תנאי אחר מילא שלא: )א( מאלה אחד כל בשל כזוכה שהוכרז מציע של זכייתו

או )ב( שלדעת החברה קיים ספק סביר ביכולת המציע לעמוד  ,לרבות לאחר חתימת ההסכם ,מסמכיו
לוחות הזמנים שנדרשו, או )ג( שהתברר לחברה בכל מועד  פי עלהנדרש  השירותיםבקצב ובהיקף 

מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה לבחור בהם, אילו מידע זה היה בידה לפני 
 הכרוךקבלת החלטתה כאמור, או )ד( התבררו לחברה, בכל עת, עובדות המעלות את הסיכון העסקי 

ן עסקי מקובל וסביר. במקרה כזה רשאית החברה, מבלי בביצוע ההתקשרות עם המציע, מעבר לסיכו
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לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז ו/או הדין, למסור את ההתקשרות למציע אחר שהצעתו 
 נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות שנותרו. 

כלל ו/או  השירותים למתןכי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר  ,מובא בזאת לידיעת המציעים 28.2
כשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או לקיים כל הליך לר

תחרותי אחר ו/או נוסף ו/או להתקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים ו/או בין חברות ו/או גופים 
הצעות מחיר או  לקבלתכי בקשה  ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת ,אחרים ו/או נוספים

כל הליך אחר בו תנקוט החברה יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים מדרישות מכרז זה ו/או אחרים 
 שלא פורטו במכרז זה, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 השניה המשוקללת ההצעה את הגיש אשר, ההצעות במדרג הבא בזוכה לבחור רשאית תהיה החברה  28.3
 קבלת ממועד חודשים 6 למשך בתוקף תיוותר הצעתו אשר"(, שני כשיר)להלן: " שני ככשיר בטיבה
ומסיבה כלשהי לא תתאפשר ו/או לא תצא אל הפועל ו/או תבוטל  במידה. מהחברה הודעה

נשוא  העבודותההתקשרות עם הזוכה, תהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני לביצוע 
 המכרז.

 מסירת הודעות והודעה על הזכייה .29

תודיע לו על מועד לחתימה על ההסכם. מובהר,  וכן"ל בדוא כך על לו תודיע, זוכה על החברה החליטה 29.1
כי עד למועד החתימה כאמור, יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ו/או להשלים כל פרט אשר על פי 

 מחויב לבצע ו/או להשלים לפני החתימה על ההסכם.  הוא החברהמסמכי המכרז או החלטת 

יה, על הזוכה להגיש לחברה את פרטי ממוני הבטיחות המיועדים ייום ממועד הודעה הזכ 30תוך  29.2
  . 3'ד כנספחלביצוע השירותים בנוסח המצורף 

: מסירת הודעה לאחד מנציגי הבאות הדרכים מן אחת בכל למציעים הודעות להעביר רשאית החברה 29.3
 עליה אחרת דרך בכל או, אלקטרוני או רשום בדואר, ליהיהמציע במסירה ביד, באמצעות פקסימ

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

; ההודעה משלוח לאחר יום נתקבלה כאילו תיחשב כאמור הודעה. המציע בהצעת שנמסר האלקטרוני
 3בהצעת המציע ותחשב כאילו התקבלה כעבור  השנמסר לכתובת ייעשה רשום בדואר הודעה משלוח

ימי עסקים מיום המשלוח. מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל, יראו את 
 המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.

באמצעות  של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות: בכתב למען הגשת ההצעה, הודעה 29.4
 .החברה שתיקבע אחרת דרך בכל או; ביד במסירה או רשמי דואר"ל, דוא

 שונותהוראות  .30

ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי  המכרזשיימסרו על ידי המציע במסגרת  הפרטים 30.1
 ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם. המכרזנפרד מהצעתו ומ

ו/או עד למועד  המכרזכל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי  30.2
הגשת ההצעות, במידה שנמסרו, בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם. רק האמור במסמכי 

ונספחיו, בצירוף תיקונים, הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב יחייב את  המכרז
 ה.החבר

ו/או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו,  מכרזכל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות ב 30.3
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 לאו. מציע אינו רשאי 

 מסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת הצעה.      להעתיק איזה מה

(, המציע שירותי עלויות ופרטי הכספיים הדוחות)להוציא  שיתקבל במידע להשתמש רשאית החברה 30.4
 או דרישות מסמך או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתה שיקול לפי תחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא

לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים בכוח ולהעביר את המידע  ,להתקשרות הליך פרסום או הסכם
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.
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הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע התקשרות  מעןל 30.5
לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בפניה למציע כלשהו  הכל, המכרזכלשהי בקשר לנשוא 

החברה ו/או מי מטעמה שהמציע ו/או הצעתו עומדים  ידי עלזה כדי להוות הצהרה ו/או מצג  מכרזב
 ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או קבלת ההצעה.   המכרזאי בתנ

נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא תהיה כל  זה במכרזכל האמור  30.6
זה. מבלי לגרוע מהאמור  מכרזטענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר ל

ולקבלת כל האישורים  המכרזזה, ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא  מכרזב
 הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.

מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו, יחול סדר העדיפות בהסכם  בכל 30.7
יע ו/או מטיבות יותר עם ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המצ

 החברה.  

או  המכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של מכרזב תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול 30.8
 של תנאי אחר מתנאיו.

יפו סמכות השיפוט  –זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב  מכרזל בקשר מחלוקת בכל 30.9
 הבלעדית. 

או בנספחיו, תהא להם המשמעות שיש להם בחוק  מכרזב אחר בסעיף הוגדרו שלא וביטויים ליםימ 30.10
 , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1981 –"א התשמהפרשנות, 

         
 ,רב בכבוד 

 
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

          

 
 המציע אישור

 

__________________  _____________ המציע בשם זו הצעה להגיש מוסמכים, החתומים מטה, אנו

 שירותיבעניין  המכרזבחתימתנו להלן, כי קראנו את כל מסמכי  מצהירים]השלם שם מלא של  המציע[, 

 ואנו מסכימים להם: םבוריינספחיו ותנאיו, הבנו אותם על  על ממוני בטיחות

    

 מלא שם תפקיד חתימה חותמת תאריך
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  )מעטפה א'(

 נספח א' – מפרט השירותים

 רקע ודרישות כלליות .1

לצורך הקמת  2004של מדינת ישראל שהוקמה בשנת  מלאהבבעלות הינה חברה ממשלתית  נתג"ז 1.1
 מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל.  והפעלת

צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה להולכת גז טבעי הכוללת נכון להיום מקטעי מערכת החברה הקימה  1.2
קליטת גז ממאגרי הגז )לרבות מצוף ימי המתחבר תחנות גז, תחנות וכן ק"מ,  750-של ככולל בתוואי 

בחיבור ( PRMSתחנות להפחתת לחץ הגז )לאורך הצנרת ו הגפת גזלאוניות גז טבעי נוזלי(, תחנות ל
 המערכת ללקוחות.

 .ההולכה לגז טבעישירותי ממוני בטיחות לביצוע עבודות במערכת הנדרשים לחברה הם  השירותים 1.3

השירותים שלהלן לאורך כל תוואי מערכת ההולכה הארצית הקיימת וכן לחברה צורך שוטף בביצוע  1.4
אין בה כדי לשקף מצב  ,מצב קיים, עם זאת תמשקפ המצורפת לנספח זהשבהקמה והעתידית. המפה 

ת אשר נוספים של המערכ סטטי שכן מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת וישנם מקטעים
 (.  בהליכי תכנון

 החברה מטעם נציג לפי הנחיות , לרבותוההסכם לפי הוראות כל דין קבלןכל השירותים יבוצעו ע"י ה 1.5
נהלי החברה, בין שקיימים במועד ההתקשרות ובין שנוצרו לאחריה,  וכל "( הממונה)להלן: "

 במהדורתם התקפה מעת לעת.   

 בטיחות וגהותממוני מתן שרותי פיקוח   -תאור כללי  .2

בטיחות כנדרש בדין, לרבות ומבלי למעט פקודת הבטיחות בעבודה, ממוני ביצוע מטלות וחובות של  2.1
תקנות ארגון ו 1996–תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ו, 1970-תש"ל

 ;1999-הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, תשנ"ט

בעבודות אגף התפעול וההקמה בחברה במתקני החברה  הבטיחותממוני ף של פיקוח צמוד ושוט 2.2
 ואתרי ביצוע העבודות. 

הכשרה, הדרכה ותרגול של כלל עובדי החברה, לרבות צוותי העבודה, נאמני הבטיחות, בעבודות  2.3
 השוטפות היזומות או הדחופות בשטח וכן במתקני החברה בהתאם לצורך. 

ם ויישומן, לרבות סיורים במתקני החברה ומערכת ההולכה לגז טבעי אפיון מבדקי בטיחות שוטפי 2.4
 ובתוואי צינור הגז. 

 עריכת סקרי סיכונים ומפגעים בבטיחות.  2.5

 עדכון נהלים בנושאים הקשורים בבטיחות בעבודה.  2.6

אפיון בדיקות בודקים מוסמכים הנדרשים לפי פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, בהתאם לאופי  2.7
 ויות המבוצעות בחברה. וסוגי הפעיל

 עבודה למתן השירותים. תכניותעריכת  2.8

חקירת תאונות או מקרי כמעט תאונה ותקלות הקשורות בבטיחות בעבודה, דיווח, הסקת מסקנות  2.9
 ומתן המלצות בהתאם. 

ת העבודה והפעילויות הפרטניות של מתן השירותים יגזרו מהשירותים שפורטו לעיל ויוגדרו ותכני 2.10
הפרטניים של החברה בהתאם לאופי וסוג הפעילות הנדרשת באותו המועד עפ"י  בהתאם לצרכים
 הנחיות הממונה.

שירותים הדורשים חובות אמון אישי מוגברות מובהר כי שרותי ממוני הבטיחות מבחינת החברה הן  2.11
המעסיק  "(הקבלן" המציע שיבחר למתן השירותים )להלן:ספק . למען הסר מטעם ממוני הבטיחות

את ממוני הבטיחות מחויב בדיווח מלא של הנתונים והעובדות לממונה בקשר עם ביצוע העבודות 
)מבלי לגרוע מחובת ממוני הבטיחות לבצע את תפקידם כנדרש לפי ההסכם ונספחיו(. אי עמידה 

 בדרישות אלה מהווה הפרה יסודית של ההסכם מצד הקבלן.
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   דיווחים .3

"פ ולאחר מכן בכתב, לממונה, על כל דבר שיש לו חשיבות מבחינת מערכת הקבלן ידווח מיידית בע 3.1
ההולכה, שלמותה, תיפקודה התקין או כל עניין אחר של החברה במערכת, לרבות דברים כאמור בהם 
נתקלו ממוני הבטיחות אגב מתן השירותים שיש להם זיקה מכל סוג שהוא למערכת ההולכה 

 וסביבתה. 

הבטיחות מטעמו, ידווח מיידית בע"פ ולאחר מכן בכתב, לממונה ולחדר  הקבלן, באמצעות ממוני
 הבקרה במשרדי החברה וכן לכל גורם שיורה לו הממונה, על כל דבר שיש בו: 

 חשיבות מבחינה בטיחותית או תפעולית או חשש לאמור. 3.1.1

עבודות שלא בהתאם להוראות הבטיחות בסמוך למערכת ההולכה )לרבות ברצועת צינור  3.1.2
 .הגז(

בו נודע לקבלן, בכל דרך, על מעשה או מחדל כלשהו, בין של הקבלן ו/או של צד בכל מקרה ש 3.1.3
ג', שיש בהם חשש סביר לסכן או לגרום נזק, לרבות גרימתו בפועל, למערכת או לבטיחותה, 

ללא כל עיכוב מתחייב הקבלן להודיע מיד לצד ג', לביטחון הציבור או לבריאותו, לסביבה, 
ממונה ולפעול לפי הנחיותיו, אם וככל שינתנו, לרבות ע"י מסירת דיווח מלא בכתב לושיהוי 

שעות לאחר שנודע על התרחשות נזק כאמור, לפי הפרטים ובנוסח שתדרוש החברה לפי  48עד 
 שיקול דעתה הבלעדי.    

הקבלן ימסור לחברה בתום כל עבודה במסגרת תקופת ההסכם דוחות מלאים ומפורטים על  3.1.4
ה שבוצעה ומהלכה ובנוסח והפירוט כפי שיורה לו הממונה, או בכל מקרה אחר בו העבוד

ידרוש זאת הממונה כאמור בקשר למתן השירותים על ידי הקבלן. דו"ח כאמור ימסר בעותק 
 פיסי ובנוסף, אם תבקש זאת החברה, על גבי תקליטור בפורמט המקובל לצורך זה.   

בעניינים נוספים הקשורים במתן השירותים אף אם  הקבלן ימסור לממונה דיווחים בכל עת 3.1.5
 לא צויינו במפורש בנספח זה או בהסכם. 

 הדרכות וכשירות  .4

במסגרת השירותים ידרשו ממוני הבטיחות לעבור מעת לעת הדרכות שונות מטעם החברה, לרבות בנושאי 
דעתה הבלעדי של החברה בטיחות ובטיחות בגז. רק ממוני בטיחות שעברו בהצלחה הדרכות אלה לפי שיקול 

יאושרו למתן השירותים. שמירת כשירות ממוני הבטיחות והאחריות על מעבר ההדרכות הנדרשות על פי 
היא של הקבלן ועל חשבונו הבלעדי. הדרכות נוספות ככל ימים לשנה עבור כל אחד ממוני הבטיחות(  8)החוק 

 שידרשו ואינן מחוייבות בחוק יועברו על חשבון החברה.

 א לשירותים שוטפים  כ" .5

צפון, מרכז, דרום וממונה רביעי, ארצי,  ממוני בטיחות אזוריים, אחד לכל אזור: 3) ממוני בטיחות 4 5.1
לטובת פיקוח על פעילות הקמה, בניה ועבודה אזרחית באגף ההקמה בכל אזורי מערכת ההולכה 

שוטף בהיקף העסקה של עד במתן השירותים באופן יום יומי הקבלן מצפון ועד דרום( המועסקים ע"י 
 5.2  בסעיף כאמור הורחב אם אלא העסקה להיקף עליון גבול יהווה זה היקףשעות לכל חודש.  182

  .למכרז

 .והיקף העסקתם , מספרםהצורך בהעסקת ממוני הבטיחותלאחר השנה הראשונה תבחן החברה את 

כעקרון, החברה מייעדת נכון למועד זה, כי כל אחד ממוני הבטיחות יועסק בנפרד באזור גיאוגרפי  5.2
בנוסף, מייעדת  )דרום, מרכז, צפון( ותוך מתן גיבוי לפי צורך באזור גיאוגרפי אחר.כאמור אחר 

 החברה ממונה בטיחות נוסף למטרת ליווי פרויקטים בהקמה.

אשקלון, מדרום לקריית גת  -חדרה וצפונה, אזור המרכז מדרום לחדרה ועד קריית גת  –אזור הצפון  5.3
 מתייחס לכל תוואי מערכת ההולכה. -ועד סדום. ממונה בטיחות לטובת אגף הקמה

אין בכך להוות התחייבות מצד החברה הרשאית להפעיל את ממוני הבטיחות גם בחלוקה לאזורים  5.4
אחרים, מעת לעת, בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי מבלי שיהיה בכך לשנות את תנאי 

 ההתקשרות לרבות תמורת ההתקשרות. 

שון לחודש שלאחר הקבלן יעמיד לרשות החברה את ממוני הבטיחות הנ"ל לכל המאוחר ביום הרא 5.5
 . 29.2 אישור ממוני הבטיחות כאמור בסעיף 
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כמו כן, מוקנית לחברה האופציה להרחבת ההתקשרות לממונה בטיחות נוסף אחד ו/או יותר כאמור  5.6
 . במכרזהעומד בתנאי הסף והכשירות שנדרשו  ,למכרז 2.7  בסעיף

לגבות בכוח אדם בעת היעדרות של כוח האדם העוסק בביצוע הקבלן מתחייב להיות בעל יכולת  5.7
בתאום עם הממונה ואישורו לפי שיקול דעתו הבלעדי, באופן  מסיבה כלשהי, שירותים מטעמוה

 שזמינות ושעות מתן שהשירותים הניתנים ע"י הקבלן לחברה לא יפגעו.  

אם לאחר תחילת השירותים הקבלן לא יוכל להמשיך להעמיד את שרותי ממונה בטיחות מסוים  5.8
רבות שאינן הצעת שרותיו לגורם אחר(, שהחל בשירותים, מסיבות שאינן קשורות בקבלן עצמו )ל

 המכרזמתחייב הקבלן להציע כח אדם בעל יכולת שלא תפחת מיכולת כח האדם שהציע במסגרת 
ושיאושר כבעל יכולת כאמור ע"י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. אישור החברה כאמור יבחן ויינתן 

 בעת הצורך. 

 .במכרזשות בקשר לכ"א ואיכותו כמפורט "יכולת" לעניין סעיף קטן זה, משמעה, כל הדרי

 שירותים חד פעמיים )"לפי קריאה"(  לכ"א  .6

במהלך שנת ההתקשרות הראשונה ו/או לאחריה, שירותים לפי קריאה ספציפית של החברה בתאום  6.1
מראש בלוחות זמנים סבירים, למתן שרותי ממונה בטיחות נוסף לעבודה אחת ו/או יותר לרבות רכב 

 והציוד הנדרש. 

במתן שירותים לפי קריאה של ממונה בטיחות אחד ו/או יותר אין לגרוע מזכות החברה לשינוי מספר  6.2
 ממוני הבטיחות למתן "השירותים השוטפים".  

על הקבלן להביא בחשבון כי תיתכנה עבודות נפרדות הדורשות שירותים כאמור במספר אתרים בו  6.3
 זמנית. 

 השירותים ביצוע ומיקום שעות .7

ועד השעה  07:30ה', החל מהשעה  –יבוצעו במסגרת שעות העבודה של החברה, בימים א'  השירותים 7.1
או בשעות אחרות בהתאם למועד ביצוע העבודות לצד  13:00, בערבי חג וחול המועד עד השעה 16:30

 מערכת ההולכה בכפוף לאמור להלן.

ם מראש, לפי צרכי מיוחדים, בהתאם לנסיבות המקרה, ואם וככל שסביר וניתן בתיאו במקרים 7.2
שעות לפני כניסת  3החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, יבוצעו השירותים גם בימי ו' וערבי חג עד 

 השבת. 

והממונה במועד תחילת  הקבלןהשירותים יהיו בהתאם לצרכי החברה וכפי שיתואם בין עם  מועדי 7.3
. הממונה מטעם החברה יהיה רשאי לעדכנם מעת לעת, בהתאם חתימת ההסכםהשירותים לאחר 

 לצרכי החברה המשתנים בשירותים בתאום עם הזוכה. 

  בכל מקרה, היקף שעות ההעסקה השבועי והחודשי לא יעלה על המותר לפי הדין. 7.4

 מעיקרי הם הממונה"י ע שיקבעו הזמנים בלוחות השירותים למתן הבטיחות ממוני זמינות 7.5
 .ההתקשרות

יינתנו בכל מקום ברחבי הארץ בו מבוצעות עבודות שונות של עובדי החברה ו/או עבודות  השירותים 7.6
 הממונהאחרות על או בסמוך למערכת ההולכה לגז טבעי בהתאם לצורך אותה עבודה כפי שיקבע 

 במועד ביצוע השירותים )לרבות בתוואי עתידי של מערכת ההולכה(.  

 נכון להיום מצ"ב להלן. להתרשמות בלבד, ,גז טבעימפה כללית של מערכת ההולכה ל

 שירותים בשטחים המוגדרים כ"שטחי אש" ושטחים ביטחוניים  ביצוע .8

, חלק ממערכת ההולכה )קיימת ועתידית( עוברת בשטחי אש, לעיל 7.6  בסעיף מהאמור לגרוע מבלי 8.1
שטחי שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון )להלן: "

ת קבועות ו/או זמניות, כפי שיקבעו מעת "( לכן יתכן כי השירותים יבוצעו בתוכם תוך מתן הגבלואש
 לעת ע"י משרד הביטחון.

 משרד כלפי, בעתיד להתחייב שתידרש ויתכן החברה התחייבה כאמור שירותים לאפשר מנת על 8.2
 ועל החברה על ומטילים האש בשטחי עבודות המסדירים התחייבויות וכתבי בהסכם הביטחון
 ושמירה שיפוי חובת, ביטוח, אחריות, היתר בין, שונות הגבלות מטעמה השירותים ונותני הקבלנים

 "(. ההסדרים)להלן: " הביטחון משרד כלפי סודיות על
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' להסכם בדייקנות וכן כל הוראה ג שבנספחלמלא אחר כל ההוראות  הקבלןהאמור, מתחייב  בשל 8.3
ר את מתן נוספת אם וככל שיידרש לכך ע"י החברה כנובע מדרישה של משרד הביטחון, על מנת לאפש

' הנ"ל יתווספו להוראות ההסכם בעניין פינוי השטח, ג נספחהשירותים בשטחי האש. כל הוראות 
אחריות, ביטוח, שיפוי ושמירת מידע, לפי העניין, יקראו יחד עמן ולמען הסר ספק יוסיפו על ההסכם 

 בעניינים אלה בלבד. 

 נוכחות"ח ודו השירותים בגין תשלום .9

 שעות עבודה בפועל בחודש, בכפוף לאמור במסמכי המכרז וההסכם המצורף לו.התשלום יבוצע לפי  9.1

הכוללת לדיווחי נוכחות  תייעודי אפליקציהתתועד באמצעות  העבודה במקום הבטיחות ממוני נוכחות 9.2
 .הבטיחות ממוני של הניידים בטלפוניםבאחריות הקבלן ועל חשבונו,  תותקןשמיקום גיאוגרפי, 

הכולל שעת התחלה, סיום  כל חודש את דוח הנוכחות של כל ממונה בטיחותהקבלן יעביר לחברה 
. מובהר כי החברה ו/או הממונה יהיו רשאים לבצע בדיקות ומעקב על דיווחי ומיקום גיאוגרפי

 התרעה מראש. ללא מתן הודעה או הנוכחות 

 הקבלן" תשולם עפ"י חוק לממונה הבטיחות על ידי נוספות שעותנוספת בגין עבודה ב" תמורה 9.3
 אחד לכל בחודש נוספות עבודה שעות 20 על יעלו לא הנוספות השעותבהתאם לביצוען בפועל. 

. החברה תשלם בחברה הממונה באישור. עבודה בשעות נוספות תבוצע רק הבטיחות מממוני
ו בפועל, ששולמו לממונה את התמורה בגין שעות נוספות אשר בוצע  BACK TO BACKקבלןל

 הבטיחות ואושרו על ידי הממונה כאמור לעיל. 

 :חודש סוף בכל, הקבלן באמצעות, יגיש הבטיחות מממוני אחד כל 9.4

 ביצוע שעות את הכולל בחברה הממונה לאישור השירותים ביצוע של מפורט שעות"ח דו 9.4.1
 .תשלום וביצוע מעקב לצורך" קריאה"לפי  שירותים וכן" השוטפים"השירותים 

 ושעת יום את)יציין  יומי באופן הבטיחות ממוני אחד כל"י ע שינוהל חודשי נסיעות"ח דו 9.4.2
 על המקובל בנוסח בהתאם הרכב"מ ק, היעד מקום, ליעד היציאה מקום, והחזרה הנסיעה
  (.החברה

 השירותים לביצוע ואמצעים ציוד .10

יספק לכל אחד ממוני הבטיחות )הן למתן שירותים שוטפים והן לשירותים המזדמנים( רכב,  הקבלן 10.1
טלפון נייד, מחשב נייד וציוד מגן אישי כגון משקפי הגנה, קסדה ונעלי עבודה, על חשבונו. שאר הציוד, 

 , בתאום מראש ובכפוף להוראות ההסכם. הקבלןאם וככל שיידרש, יסופק ע"י החברה או ע"י 

 לום בגין רכב, נסיעות וטיפולים תש .11

לשירותים שוטפים ולשירותים לפי קריאה, כפי שתאושר ע"י החברה,  יכללו  הקבלןהצעת המחיר של  11.1
כל תשלום והוצאה הקשורים בנסיעות ואחזקת רכב ללא תלות בהיקף הנסיעות, ובכלל זה ממקום 
המגורים וחזרה וכן אל ומאתר ביצוע השירותים ולכל אתר אחר לצורך ביצוע השירותים ולרבות 

מדת רכבים )לרבות חלופיים במידת הצורך(, הוצאות דלק וטיפולים ומבלי למעט עלויות בגין הע
ומנהרות הכרמל( ככל שיידרש, קנסות, ביטוחים, אגרות  6לרכב, כבישי אגרה )כולל כביש 

 והשתתפויות עצמיות וכיו"ב כלולים ולא תשולם בגינן תמורה נוספת. 

תחייבות, במהלך השירותים מבלי לגרוע באמור לעיל, לפי הערכת החברה ומבלי שתהיה בכך ה 11.2
השוטפים יידרש כל אחד ממוני הבטיחות האזוריים לנסוע בהיקף הנדרש לצורך מתן השירותים בכל 

ק"מ בחודש ואילו ממונה  4,000 -תוואי מערכת ההולכה כמפורט במפת מערכת ההולכה שלהלן, כ
 . ק"מ בחודש )הערכה בלבד( 5,000-הבטיחות עבור אגף ההקמה יידרש לנסוע כ

ק"מ לחודש לממונה  4,000 -במקרה שבו ממונה בטיחות כלשהו ייסע ברכבו לצרכי השירותים יותר מ 11.3
ק"מ בחודש לממונה בטיחות אגף ההקמה, בממוצע שנתי, תשלום תמורה  5,000בטיחות אזורי או 

. לצורך זה ינהל כל ממונה בטיחות דו"ח נסיעות חודשי במכרזנוספת בתנאים ובתעריף כמפורט 
 לעיל. חישוב כאמור יעשה על בסיס שנתי בלבד. 9.4.2  בסעיף קטןמור כא

 אחריות לבטיחות  .12

באחריות הבלעדית לעובדיו ויידרש להישמע להוראות הבטיחות, אם  אשייבחר לביצוע העבודות, ייש הקבלן
ע"י ממונה הבטיחות של החברה גורמים אחרים לדוגמא: בעלי קרקע / מפעלים וכיו"ב  ווככל שיינתנ
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שבשטחם עוברת מערכת ההולכה ו/או מצויים מתקני גז(, לרבות קבלנים הנושאים באחריות לבטיחות 
 ף עמם פעולה. באתרי העבודות מטעמם וישת

 שונות .13

על פיו  הקבלןעל נספחיו והתחייבויות המכרז וההסכם המצורף לו אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהוראות 
 אלא להוסיף עליהם בלבד.

 מערכת ההולכה ורשימת תחנות הגז.  מפת .14

 להתרשמות בלבד כללי –מערכת ההולכה  מפת
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 )מעטפה א'(

 נספח ב' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
                                                          

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

_____________ ב___________________ ]שם ________משמש בתפקיד___ אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
התאגיד/עוסק מורשה[ )להלן: "המציע"( ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם  –מלא של המציע 

"( וזאת ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: " 1976 –"ו התשלב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לסעיף 
על ידי  שנערך( INGL/TENDER/2019/29)מס'  ממוני בטיחותשירותי  למתן פומביבמסגרת הגשת הצעה למכרז 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .1

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

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

 .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 כהגדרתו  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

ראות החיקוקים , גם עבירה על הו2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2בסעיף 
 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

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

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

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

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

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

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות  .4
הוא מצהיר כי פנה  –(  2גביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות של2חלופה )

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

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -למציע שסימן את חלופה ב'  לעיל .5
)ככל שתהיה התקשרות  החברהימים ממועד התקשרותו עם  30ברתיים בתוך והרווחה והשירותים הח

 כאמור(.

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

      _____________         ____________________ 
 חתימת המצהיר/ה      תאריך  
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 אישור
 

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

_________________________ מר/גב' ______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

מס'______________ )המוכר/ת לי באופן אישי( ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 

ם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק א

 וחתם/מה עליו בפני.

 
 

               ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        
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 )מעטפה א'(

 נספח ג' – אישור זכויות חתימה בשם המציע

 

 

 

   
 

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

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

 בשם' ___________________________ מס.ז. ת נושא__________________________ 

"( על המציע[ )להלן: "המציע שם]השלם   _________________________________________________

, המכרזהמציע, וצורף להצעתו במסגרת  ידי עלונספחיו, הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם  המכרז מסמכי

נחתמו על פי כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן 

על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה מחייבות את המציע. כן אני מאשר/ת, שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף 

 התחייב המציע.

 
 
  

________________        ____________________ 
 "ד/רו"חעו וחותמת חתימה         תאריך
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 נספח ד'1 – תצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון המציע

 
 

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

 ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.  שמי
חתימה שלו "( שאני מורשה המציע_________________________ )להלן: " בשם התצהיר את מגיש אני

 ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו.
 

 , כי נכון למועד הגשת ההצעה התקיימו במציע כל אלה:מצהיר הנני
 

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

לקוחות  2עבור  2019 -ו 2018, 2017בכל אחת מהשנים  המציע בעל ניסיון במתן שירותי ממונה בטיחות .2
  ;  התעשייה/או ו התשתיותלפחות מתחום 

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

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

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

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

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

 להלן. 8 המציע צירף להצעתו ערבות מכרז כנדרש בסעיף  .7
 

 וניקוד איכות הסף תנאי בחינת לצורך -המציע ניסיון פירוט
 

 :המציעאודות ניסיון  דלהלן הפרטים והטבלאותיש למלא את 

לקוחות  2עבור  2019 -ו 2018, 2017בכל אחת מהשנים  המציע בעל ניסיון במתן שירותי ממונה בטיחות (1
 .התעשייה/או ו התשתיותלפחות מתחום 

 

 : 1מס'  התקשרות

 _________: ____________________________________השירותים מוענקים לו הגוףשם 

תשתיות חשמל  תעשיה תהליכית  תשתיות אנרגיה  עיסוק הגוף לו מוענקים השירותים:  תחום
 מכאניות -עבודות אלקטרו [ סמן את האפשרות המתאימהעבודות הנדסה אזרחית] 

 מספר ממוני הבטיחות מטעם המציע: ____

 _______________________________________________________  מהות השירותים:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________]חודש/שנה[ :  השירותים מתן תחילת מועד 
 _____________________________________________________: (טלפון)שם +  מליץמ 
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 : 2מס'  התקשרות

 : _____________________________________________השירותים מוענקים לו הגוףשם 

תשתיות חשמל  תעשיה תהליכית  תשתיות אנרגיה  עיסוק הגוף לו מוענקים השירותים:  תחום
 מכאניות -עבודות אלקטרו [ סמן את האפשרות המתאימהעבודות הנדסה אזרחית] 

 מספר ממוני הבטיחות מטעם המציע: ____

 מהות השירותים:   _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

]חודש/שנה[ : ______________________________________ השירותים מתן תחילת מועד 
 : _____________________________________________________(טלפון)שם +  מליץמ 

 

 : 3מס'  התקשרות

 : _____________________________________________השירותים מוענקים לו הגוףשם 

תשתיות חשמל  תעשיה תהליכית  תשתיות אנרגיה  עיסוק הגוף לו מוענקים השירותים:  תחום
 מכאניות -עבודות אלקטרו [ סמן את האפשרות המתאימהעבודות הנדסה אזרחית] 

 מספר ממוני הבטיחות מטעם המציע: ____

 מהות השירותים:   _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________]חודש/שנה[ : ________ השירותים מתן תחילת מועד 
 : _____________________________________________________(טלפון)שם +  מליץמ 

 

 : 4מס'  התקשרות

 : _____________________________________________השירותים מוענקים לו הגוףשם 

תשתיות חשמל  תעשיה תהליכית  תשתיות אנרגיה  עיסוק הגוף לו מוענקים השירותים:  תחום
 מכאניות -עבודות אלקטרו [ סמן את האפשרות המתאימהעבודות הנדסה אזרחית] 

 מספר ממוני הבטיחות מטעם המציע: ____

 מהות השירותים:   _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________]חודש/שנה[ : ________ השירותים מתן תחילת מועד 
 : _____________________________________________________(טלפון)שם +  מליץמ 
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 : 5מס'  התקשרות

 : _____________________________________________השירותים מוענקים לו הגוףשם 

תשתיות חשמל  תעשיה תהליכית  תשתיות אנרגיה  עיסוק הגוף לו מוענקים השירותים:  תחום
 מכאניות -עבודות אלקטרו [ סמן את האפשרות המתאימהעבודות הנדסה אזרחית] 

 מספר ממוני הבטיחות מטעם המציע: ____

 מהות השירותים:   _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________]חודש/שנה[ : ________ השירותים מתן תחילת מועד 
 : _____________________________________________________(טלפון)שם +  מליץמ 

 

 יש לצרף: (2

לפחות  2015"תוכנית בטיחות" )כהגדרתה בתקנות הארגון והפיקוח על העבודה( אחת שהכין משנת  .א
 (.למכרז 17.11.3 )סעיף 

 (.למכרז 17.11.4  פחות לתאגיד או ארגון )סעיףל 2015תוכנית עבודה אחת שהכין משנת  .ב

 למכרז(.  17.11.5פרופיל חברה )סעיף  .ג

 (.למכרז 17.11.6 אישורים/המלצות בדבר ניסיון המציע )סעיף  .ד

 
 

 אישור המציע
חתימה בשם המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לכאורה לעמידת 

 המציע בתנאי הסף הרלבנטיים.
 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא

     

    

 
 עו"ד אישור

 
.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי מ"ד )עו"מ,______________ הח אני

ידי ת.ז. -ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על
וכי יהיה צפוי מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, 

לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי 
 החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 
_________________ ____________________________ 

 וחותמת חתימה תאריך
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 )מעטפה א'(

 נספח ד'2 – התחייבות להעסקת ממוני בטיחות

 

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

 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.

 

 ממוני בטיחות העונים )כל אחד( על הדרישות הבאות: 4לצורך מתן השירותים, הנני מתחייב להעסיק 

ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על לתקנות  3ממונה בטיחות מוסמך בהתאם לאמור בתקנה  .1
 .1996-בטיחות(, התשנ"ו

בתוקף מאת מפקח עבודה ראשי )מינהל הבטיחות ובריאות התעסוקתית  אישור כשירות בעל .2
  במשרד העבודה והרווחה(.

 שנים בענף הבניה/הנדסה אזרחית ותשתיות. 3בעל ניסיון בפועל של לפחות  .3

 מוסמך מוסד"י ע הנדסית ובבנייה בבנייה הבטיחות על לממונים ענפית השתלמות תעודת בעל .4
 ;התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל מטעם

 העבודה על הפיקוח ארגון בתקנות כהגדרתה", בטיחות ניהול תכניתמכין " של הסמכהבעל  .5
 ;2013 -"ג התשע( הבטיחות לניהול)תכנית 

 הבטיחות מינהל ידי על המאושר מוסד מטעם טבעי בגז בטיחות כממונה תקפה הסמכה בעל .6
  ;התעסוקתית והבריאות

תוך חצי שנה  להשלימה: ממונה בטיחות ללא הסמכה כממונה בטיחות בגז טבעי, ידרש הערה
 .תחילת השירותיםממועד 

 בעל רישיון נהיגה ב' בתוקף. .7

 

 אישור המציע
לכאורה לעמידת  חתימה בשם המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה

 המציע בתנאי הסף הרלבנטיים.
 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא

     

    

 
 עו"ד אישור

 
.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, במשרדי מ"ד )עו"מ,______________ הח אני

ידי ת.ז. -עלברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו 
מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי 
לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני מאשר כי 

 החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.
 

_________________ ____________________________ 
 וחותמת חתימה תאריך
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 )מעטפה א'( 

 נספח ד'3 –שאלון להוכחת ניסיון ממוני הבטיחות

 ___________המועמד המוצע: _________ שם

 _____________/יישוב מגורים: ________עיר

המועמד  [את האפשרות המתאימהסמן ]אגף הקמה  מרכז  דרום  צפון  גיאוגרפי לו מיועד המועמד:  אזור

סמן את האפשרות ]לא   כן  הרביעי לטובת אגף ההקמה חייב להתגורר באזור מרכז. האם גר באזור מרכז?  
 [רלוונטי לגבי מועמד עבור אגף ההקמה בלבד]  [המתאימה

 

 כל טופס יתייחס לעובד אחד בלבד

 : ___________הרינו הח"מ מאשרים בשםבטיחות  ישירותי ממונלמתן  במכרזהשתתפות המציע  לצורך

"( את האמור להלן המציע)להלן: " [הכנס שם מלא של המציע]__________________________________  
 לגבי המועמד המוצע:  

 יש לצרף את התעודות הבאות: .1

-התשנ"ולפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, אישור כשירות כממונה בטיחות  .א
 בתוקף. 1996

 מינהל מטעם מוסמך מוסד"י ע הנדסית ובבנייה בבנייה הבטיחות על לממונים ענפית השתלמות תעודת .ב
  .התעסוקתית והבריאות הבטיחות

 לניהול)תכנית  העבודה על הפיקוח ארגון בתקנות כהגדרתה", בטיחות ניהול תכניתמכין " של הסמכה .ג
 .2013 –"ג התשע( הבטיחות

 והבריאות הבטיחות מינהל ידי על המאושר מוסד מטעם טבעי בגז בטיחות כממונה תקפה הסמכה .ד
 שנה חצי תוך להשלימה ידרש, טבעי בגז בטיחות כממונה הסמכה ללא בטיחות ממונה. התעסוקתית

 .העסקתו ממועד

 בתוקף.  צילום רשיון נהיגה ב' .ה

(, מוסמך שנים כממונה בטיחות 3לפחות ) שיתייחסו בבירור לשנות הניסיון הרלבנטי יש לצרף קורות חיים .2
 השכלה, תעודות, הסמכות והמלצות רלבנטיות. 

לפחות ועד למועד הגשת ההצעות במכרז  2015חודשים ברציפות, החל משנת  12בפועל למשך של לפחות  עסק .3
  כממונה בטיחות בלפחות אחד מהתחומים: 

  תשתיות אנרגיה  תשתיות הולכה  תעשיה תהליכית  תשתיות חשמל מכאניות -עבודות אלקטרו
  [סמן את האפשרות המתאימה]עבודות הנדסה אזרחית. 

 פרט ידע וניסיון מוכח בהכרת מערכות לחץ )פנאומטיקה או הידראוליקה(:  –קיים שבמידה  .4

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 :תפרט ידע וניסיון בתעשיות הגז לסוגיה או פטרוכימיו –קיים שבמידה  .5

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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לעיל, מורכבותם  4פרט את מהות השירותים הספציפיים שנתן העובד בתחומים והתקופה המפורטים בסעיף  .6
 ועבור איזה מזמין:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 .[סמן את האפשרות המתאימה] לא כן  : בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות כממונה בטיחות מוסמך .7

בעל ידע ושליטה בשפה העברית על בוריה, ובשפה האנגלית ברמה טובה של קריאה, כתיבה והבנת חומר  .8
את האפשרות סמן ] לא כן  WORD ,EXCEL, POWER POINT :טכני וניסיון בהפעלת תוכנות 

 .[המתאימה

 

             יש לצרף קו"ח עבור כל מועמד, חומר רלבנטי והעתקי תעודות לאמור בטופס זה.
    

 

 אישור המציע

חתימה בשם המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לכאורה לעמידת המציע 
 בתנאי הסף הרלבנטיים.

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 )מעטפה א'(

 נספח ה – אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע והיקף העסקת כח אדם 

 
הח"מ מאשר בזאת כלהלן בקשר ל______________________________________ ]הכנס שם מלא של  אני

 "(:המציעהמציע[ )להלן: "

 
מהשנים שנים  בכל אחת ₪ מיליון 2,500,000 שלמחזור היקף המכירות השנתי של המציע לא פחת מסך  .1

 .2018 -ו 2017, 2016
 
 מחזור המכירות של המציע בכל אחת מהשנים שלעיל הוא כלהלן: .2

 ___________________ ₪ :  2016  בשנת .א

 ___________________ ₪ :2017בשנת   .ב

 ___________________ ₪ :  2018בשנת   .ג

 
אישור כשירות תקף על שמם, לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה עובדים בעלי  6המציע מעסיק לפחות  .3

 :1996-)ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו
 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

8. __________________________ 

 
 :יש לצרף* 

 אישור כשירות של כל אחד מהעובדים ששמם ננקב לעיל.  

 
  

 שם רו"ח: __________________________________ מס' רשיון: ______________

 חתימה: ______________ חותמת: ______________

 תאריך: ______________
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 )מעטפה א(

 נספח ו'1 – הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים )מציע(

 

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

 
 ,]שם מלא[___ ______________________בזה בשם ______________ומתחייבים הח"מ מצהירים  אנו

 למתן INGL/TENDER/2019/29מס'  פומבי במכרז מציע שהוא"( המציע)להלן: " "ז[תח.פ./]______________ 
 "( כדלקמן: המכרז)להלן: " ממוני בטיחות שירותי

 .ציעמוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המו במציע _________________ בתפקידמשמש  הנני .א
בעבור עבודות שיבוצעו על ידינו ל הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .ב

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל להימנעמי מטעמה ו או/ו החברה
 או ההסכם חתימת לקראת עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .ג

 דירקטורים/ ע"ני/ מניות בעל בהיותנו הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד ביצועו במהלך
, רלוונטי אחר גוף כל או/ו התשתיות או/ו האנרגיה או/ו הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף/ בתאגיד

 . החברה בעסקי המתחרה
 במישרין בין, כלשהו עניינים ניגודחשש ל ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו או/ו תפקידינו .ד

 או בתפקידינו ואין שיבוצעו על ידינו בעבור החברה,העבודות  עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין
 של במקרה. לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו
 הננו, בישיבות השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ביצוע העבודות כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות

 מתחייבים אנו, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מיד, החברה ל"למנכ כך על להודיע מתחייבים
 ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם
 לא או/ו נציע לא, 1977-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .ה

 סיומו לאחר או/ו זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או/ו במישרין, נבקש או/ו נקבל או/ו ניתן
 או/ו המלצה לרבות, הנאה טובת כל, אחר של עסקו או/ו עסקינו או/ו אדם עבור או/ו עבורנו, סיבה מכל

, אחרת בדרך ובין רשות של כמעשה ובין בהסכם בין, ערך בעל דבר כל או/ו כסף או/ו זכות או/ו החלטה
או /או כל הסכם ו/עבודות בקשר להליך ההתקשרות וה ביצוע על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע במטרה

 או/ו בחברה משרה נושא של או החברה של מחדל או/ו מעשה או/ו החלטה על או/ו הזמנה הנובעים ממנו
 הזמנה או/ו הסכם כל או/ו תקשרותהה להליך בקשר, אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה עובד

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

 או/ו הסכם כל או/ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה
  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה

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

 .ההסכם חתימת מועד לאחר
 שיהיו מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו המשנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן להביא אחראים אנו .ח

 או/ו פיו על השירותים לרבות ,ההסכם בביצוע או/ו החברה עם ההתקשרות בהליך שהיא דרך בכל מעורבים
 . ממנו הנובעים הזמנה

 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין או/ו בפרט שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייבים הננו .ט
 תפקידנו בתוקף עלינו החלות הסכם או דין כל הוראות פי על מחובותינו לגרוע כדי זו בהצהרתנו באמור אין .י

 .  לחברה שירותים כנותן
 כל את לקיים מתחייבים והננו, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו הצהרה היטב קראנו כי, מצהירים הננו .יא

 .הוראותיה
 

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה
 

 )מעטפה א'( 

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 נספח ו'2 – הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים )ממוני בטיחות(

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

 
 בזה כדלקמן:  ומתחייב מצהיר__________________________, ת.ז. ________________,  י הח"מ,אנ
 
ותצהירי והתחייבות זו ניתנת כחלק _________________  -ב_________________ הנני משמש בתפקיד  .1

 . ממוני בטיחות שירותי למתן INGL/TENDER/2019/29מהגשת הצעה במכרז פומבי מס' 
 עבודות שיבוצעו על ידי בעבור החברהל הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייב יהרינ .2

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל ולהימנעו/או מי מטעמה 
 או ההסכם חתימת לקראת עת בכל, לחברה מסורא יאנ, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .3

 דירקטורים/  ע"ני/  מניות בעל יבהיות הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד ביצועו במהלך
, רלוונטי אחר גוף כל או/ו התשתיות או/ו האנרגיה או/ו הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף/  בתאגיד

 . החברה בעסקי המתחרה
 ובין במישרין בין, כלשהו עניינים ניגודחשש ל ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקי או/ו תפקידי .4

 עיסוקי או בתפקידי ואין העבודות שיבוצעו על ידי בעבור החברה, עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין
 ניגוד היווצרות של במקרה. העבודות שיבוצעו על ידי בעבור החברה את לבצע יביכולת לפגוע כדי האחרים

 כך על להודיע מתחייבי הננ, בישיבות יהשתתפות לךבמה לרבות, לחברה ביצוע העבודות כדי תוך עניינים
 האמצעים בכל לנקוט מתחייב הנני, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על יל כשייוודע מיד, החברה ל"למנכ

 להוראות בהתאם ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים
 .בחוק וכמתחייב החברה

 לא או/ו ציעא לא, 1977-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח ייעל החלים והאיסורים לחובות בנוסף .5
 סיומו לאחר או/ו זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או/ו במישרין, בקשא או/ו קבלא או/ו תןא

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

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

 הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו תקשרותהה להליך בקשר, אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה
 .ממנו

 מי או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה תישיתפ או/ו תישידל לא .6
 או/ו הסכם כל או/ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה
  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן עשהא לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה

 מי או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה תישיתפ או/ו תישידל לא .7
 כן עשהא לא וכן, תחרותית לא או/ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמה

 .ההסכם חתימת מועד לאחר
 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין או/ו בפרט שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייב יהננ .8
 בתוקף עלינו החלות הסכם או דין כל הוראות פי על ימחובותי לגרוע כדי זוי והתחייבותי בהצהרת באמור אין .9

 .  לחברה שירותים כנותן יתפקיד
 כל את לקיים מתחייב יוהננ, תוכנה את תיהבנ, חלקיה כל על זו הצהרה היטב אתיקר כי מצהיר יהננ .10

 .הוראותיה
 

 על החתום: תיבא ולראיה
 
 

 
 

  

 שם מלא תפקיד חתימה תאריך
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 )מעטפה א'(

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

  לכבוד 

 "(החברהנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"

 

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

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

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

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

 "( כדלקמן:כתב התחייבות זהבכתב התחייבות זה )לעיל ולהלן: "לפיכך מקבל המידע מצהיר ומתחייב כאמור 

 מידע סודי .1
 ", בין היתר, הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:מידע סודיבכתב התחייבות זה יהיה למונח "

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

פה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים -בין בעל
כל דוגמאות, מדעיים, סטטיסטיים, מסחריים ו/או טכניים, פרטים בנוגע ליכולות טכנולוגיות, תהליכים ו

מסמכים, מפרטים, תכניות, שרטוטים, טבלאות, תכניות עסקיות, רשימות של לקוחות, נתונים בנוגע 
)בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בעל פה( נוסחאות, רישומים,  לשווקים ונתונים אחרים,

רטגיה, מפרטים, מודלים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסט
דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, מחקרים, מדיניות של החברה, רשימת לקוחות החברה, 
מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרותו עם החברה, 

ליים וחשבונאיים, לרבות, מבלי למעט, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכ
ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי החברה, רכישות ומכירות המבוצעות או 
מתוכננות על ידי החברה, מערכת ההפעלה של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של החברה וארכיבי 

ל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין החברה, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כ
לחברה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא 

כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה  למעטהקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא, 
 א עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו, בנחלת הכלל.או הפך להיות, של

 התחייבות לשמור על סודיות .2

החברה תמסור למקבל המידע את המידע הסודי הנחוץ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשם מתן / קבלת  .2.1
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. 

הסר ספק, כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, עוד מובהר, למען  .2.2
משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק 

 ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.

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

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

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

 נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה; .א

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

 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 מסוימים 
 למקבל המידע.  שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים

מקבל המידע מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו/יועציו אשר יעסקו במתן /  .2.6
קבלת השירותים האמורים לחברה / מאת החברה, ובאותה מידה שהמידע הסודי חיוני לצורך ביצועם 

פנים, כאמור בכתב  על ידם. מקבל המידע מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש במידע
התחייבות זה, על כל עובדיו/יועציו אשר מידע סודי כאמור יגיע לידיעתם. מקבל המידע ינקוט בכל 
האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או כל חלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך על 

ובדינו ו/או כל מאן דהוא אחר פי תנאי כתב התחייבות זה. מקבל המידע יהיה אחראי לכל הפרה מצד ע
 מטעמו של בכתב התחייבות זה.

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

קבלת השירותים על ידו או מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, להחזיר לחברה מיד עם סיום מתן / 
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 רשומים אחרים, אשר נוצרו על ידו או 

 ם מתן / קבלת השירותים.נצברו אצלו בקשר ע

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

 אי עשית שימוש במידע פנים .3

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

 מקבל המידע כל שימוש במידע הסודי אשר עלול להוות שימוש במידע פנים כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

 רישיון והסכמים עתידיים .4

א לידיעתו אך ורק לשם מקבל המידע מצהיר, כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא מוב .4.1
 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. 

 התחייבויות מקבל המידעפיצוי בגין הפרת  .5
מקבל המידע מתחייב כי ידוע לו כי התרשלות על ידו או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בשמירתו של כל מידע 

שיש בו כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק  סודי ו/או עשיית מעשה מצידו
ממנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום לחברה נזקים חמורים. מקבל המידע מצהיר 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 ההוצאות שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהפרת התחייבויותיו דלעיל, וזאת מבלי ו/א
לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים, העומדים לרשות החברה על פי כל דין, עקב הפרת התחייבויותיו 

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

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

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

 שלא להתנגד למתן צווים כנ"ל.

 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 בקשר עם -המשפט בתל לבתי
כתב התחייבות זה. אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או 

הסכם בעל פה או התחייבות אחרים שאנו צד לו/ה או שהיינו צד לו/ה וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל 
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. 

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

/או ו המידע מקבל בידי המצוי, לעיל כמפורט מסמך כל/או ו חומר כל/או ו מידע כל לה להחזיר, עת בכל
 גוף/או ו מטעמה גורם/או ו החברה ידי על נעשה אם בין, מטעמו אחר אדם כל של בשליטו/או ו ברשותו
 המידע מקבל ידי על הוכן/או ו נערך/או ו נעשה אם ובין עמה הקשור

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. 

ו מקבל המידע מתחייב להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/א
 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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 )מעטפה א'(

 נספח ח' – הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית

 
 

 לכבוד
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מחברת 

 33קריית עתידים, מגדל עתידים, קומה 
 אביב-תל

 
 

 אג"נ,
 
 

  
לבעלי המניות,  מטעמו ממוני הבטיחותהמציע או הריני להצהיר בזאת בדבר העדר קיומה של זיקה אישית של 

 השרים, חברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון החברה.
 
 
 

________________ ________________ ________________ 
 ח ת י מ ה המציע תאריך

 
 

 :במידה וקיימת זיקה אישית, נא פרט
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לה  להיות שעלולות זה חוק על עבירה מהווה בו אשר השימוש ,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
 

 

 )מעטפה א'(

 נספח ט' – ערבות מכרז

 לכבוד
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב

 
 ערבות מס'_______הנדון: 

 

( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי "המציע" :_________________ )להלןעל פי בקשת  .1
( שתדרשו מאת "הערבות סכום" :)להלן₪  50,000מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

למתן שירותי ממוני בטיחות לביצוע עבודות במערכת מכרז פומבי בהמציע, בקשר עם הצעה שניתנה על ידו 
 שפורסם על ידיכם. (/29INGL/TENDER/2019 )מס' ההולכה לגז טבעי

ימים מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .2
בכל אופן שהוא,  הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה

ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים 
לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים 

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

ת הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך אתם זכאים ורשאים לממש א .3
הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על  סכום

סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה 
 כום הערבות הבלתי ממומש.לגבי יתרת ס

 לעיל. 2נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  אנו .4

הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום את לא נהיה רשאים לבטל  אנו .5
ל טענה לרבות כל ברירה על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כ

 המוענקת למציע על פי הדין.

לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המציע כלפיכם והינה  בנוסף .6
 בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.

ימים קודם  7בכלל, ועל פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד  ועד 19/5/2020ליום תהיה בתוקף עד  הערבות .7
 .18/06/2020למועד האמור, יוארך תוקפה של הערבות  עד ליום 

דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב, במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי  כל .8
תגיע לבנק בדואר או במסירה לעיל. הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה ש 7סעיף 

 אישית אך לא בפקסימיליה, טלקס, מברק או דואר אלקטרוני.

  זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  ערבות .9

 בכבוד רב, 

 ________________ 

הבנק 
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 )מעטפה א'( 

 נספח י' – תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
 

 
אני, עו"ד/רו"ח ______________________, מאשר/ת בזאת כי התאגיד / העסק הינו בשליטת אישה 

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2כהגדרתו בסעיף 
המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה גב' ____________________, 

 _____________________.ת.ז. _
 
 
 
 

 
 
 

 תצהיר בעלת השליטה
 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה בזאת כי 
חובת ב' לחוק 2התאגיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 .1992-המכרזים, התשנ"ב
 
 
 
 
 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 נספח יא' – הודעה על כוונה )לא מחייבת( להשתתף בהליך
  

 לכבוד
 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 , 8, בניין מגדל עתידים 
 עתידיםקריית 

 58177תל אביב   
 

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

"(, מאשר בזאת ההליך)להלן: " INGL/TENDER/2019/29 מס'שירותי ממוני  בטיחות למתן מכרז לעניין 

 בריבוע הרלבנטי להלן(: Xכלהלן )נא סמן 

 

 .בכוונת המציע )מבלי שתהיה בכך התחייבות( להשתתף בהליך ולהגיש הצעה 
 

 .אין בכוונת המציע להשתתף בהליך ולהגיש הצעה 
 

 יצירת קשר עם המציע

 : איש קשר

 טלפון: ___________________ מכשיר נייד: _____________________

 _____________פקס: ____________________ דואר אלקטרוני: ____________

 

 פרטי המציע

 שם המציע: _______________________________

 שם נציג המציע: ____________________________

 תפקיד נציג המציע: __________________________

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 כתובת: _______________________  

 _______________________דואר אלקטרוני: 

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תאריך:__________________
 

 tender@ingl.co.il-c  לכתובת דואר אלקטרונילשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות בהליך  יש
  

mailto:c-tender@ingl.co.il
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 )מעטפה ב'(   

 נספח יב' – טופס הגשת הצעת מחיר
(להסכםהחברה כנספח  ידי עליצורף  ההליך)בגמר   

)להלן:  INGL/TENDER/2019/29מס' שירותי ממוני בטיחות למתן למכרז הריני מגיש את הצעתי  .1
 "(.ההליך"

 הצעת המחיר כאמור להלן: .2

 
 ₪  -ב מחיר לשעה

 )ללא מע"מ(
 ₪[ 140לא יעלה על  ]  

כמות 
שעות 
  לחודש

 כמות
 חודשים

 כמות
/  כ"א
  רכב

 סה"כ מחיר מוצע
 )ללא מע"מ(₪  -ב

ממונה בטיחות אזורי 
 )אזור צפון/מרכז/דרום(

 ₪ __________ 182 12 3  ₪ __________ 

ממונה בטיחות עבור אגף 
 ההקמה

 ₪ __________ 182 12 1  ₪ __________ 

ממונה בטיחות לפי 
 קריאה

 ₪ __________ 10 12 
כלול 

במחיר 
 שעה

 ₪ __________ 

 
 סה"כ בש"ח 

 )ללא מע"מ(
 ₪ __________ 

 הערות להצעת המחיר לעיל )כללי(

 בלבד. ההצעות בין השוואה אומדן לצורך הכמות לשעות / חודשים / כ"א / רכב היא 
  לבין סה"כ המחיר המוצע לעיל תשווה החברה את לשעה במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע

 ת.יובאומדן הכמו לשעה של מחיר ההצעה לפי הכפלה
  )המחיר לשעה הוא לממונה בטיחות ל"שירותים שוטפים" וכן ל"שירותים חד פעמיים )לפי קריאה

ונשאר קבוע ללא קשר לכמות השעות שיבוצעו בפועל, לכמות ממוני הבטיחות שיועסקו בשירותים 
 עסקה ובכלל זה כמות השעות.  וברכבים שיועמדו לרשותם,  לרבות במקרה של צמצום / הרחבת היקף ה

  ,המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע השירותים, לרבות ומבלי למעט כל העלויות הקשורות ברכב
אחזקתו ודלק, במהלך מתן השירותים השוטפים ללא תלות בהיקף הנסיעות ובכמות הרכבים, לרבות 

 לשירותים חד פעמיים "לפי קריאה".
 ודה בפועל, כפי שיאושרו ע"י החברה.  ביצוע שעות עב לפי יבוצע התשלום 

 לממונה בטיחות  ק"מ לחודש 4,000 -במקרה שבו ממונה בטיחות ייסע ברכבו לצרכי השירותים יותר מ
, בהתאם ליומן עבודה שינהל בממוצע  שנתי ק"מ בחודש לממונה בטיחות אגף ההקמה, 5,000אזורי או 

לכל ק"מ ₪  1.4יר לשעה סך את התעריף של ויציג לממונה מטעם החברה, תשלם החברה בנוסף למח
 נוסף. תעריף זה יעודכן לפי תעריף החשב הכללי במשרד האוצר בלבד.

  מובהר, כי המחיר לשעה לכל ממונה בטיחות כאמור לא ישתנה בשל זהות ממונה הבטיחות שבו בחרה
האיכות הגבוהה  החברה מבין אלה שהוצעו ע"י המציע לאותו אזור, שלפי שיקול דעתה המקצועי כבעל

ביותר ו/או  גם אם תחליט החברה, להפעיל ממונה בטיחות שיועד לאזור מסוים )צפון/דרום/מרכז( גם 
 באזור אחר לפי צרכיה מעת לעת.

מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההליך ונספחיו, הבנתי אותם, אין לי כל סייג לגביהם, הצעתי שלמה  הריני .3
בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו, לרבות ההסכם שצורף  שורכל הקוהתמורה שבהצעתי כוללת את 

 לו ולמעט מע"מ.

 הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 )מעטפה א'(

 

 נספח יג' – הסכם ונספחיו
 


