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  Fittings של  אספקהלפומבי  מכרז
  Fittingsו/או ספקיזמינה בזאת יצרני "(, חברה ממשלתית, מהחברהתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"נ

 Fittingsשל ספקים מכוחו תהיה החברה רשאית להזמין אספקה מאגר ב כלללהיעל מנת  להגיש הצעות
ולחברה נתונה הברירה להאריך תקופה זו  ,שניםתקופה של חמש לתוקף ב היהי הספקיםמאגר . "(המכרז)"

 .בשנתיים נוספות
 תנאי סף

 המציע מבנה (א)
. התאגדותהמקום החוקים החלים ב על פימאוגדת באופן חוקי ותקף  ישות משפטית אחתיהיה המציע 
  רשומה. שאינהקונסורציום או שותפות  ,מיזם משותףלא יהיה המציע 

 כשירות ויכולות (ב)

 .הסמכה שוות ערךאו  ISO 9001תקן מערכת ניהול מאושרת לפי מציע ל .1

 המסופקים. Fittings -" לin house" למציע מחלקת בקרת איכות .2

 ,NEN3650ההולנדי תקן את ה או לא סותר מלאבאופן עומד  המציע - Fittingsלמציע שהוא יצרן  .3
 כמפורט במסמכים הטכניים למכרז. ,םיהטכני םמפרטיהדרישות והובכל 

 מקצועי  ניסיון  (ג)
 .לפחות 1/1/2014אז מ Fittingsשל  ו/או ספק המציע הוא יצרן .1
מ"ר  5,000של  בשטחFittings  -מחסן ל המציע מחזיק ומפעיל בעצמו – Fittingsשאינו יצרן  מציעל .2

 .High Income OECDת במדינהממוקם לפחות 

 התקופה)" במכרז ההצעות הגשתל האחרוןלמועד  ועד 1/1/2014 יוםמ החלש בתקופהסיפק, המציע  .3
 :הבאים תנאיםה כלב יםהעומד Fittings, "(הנבחנת

 ר;ב 70 לפחות של לחץעבור  ותוכננו 4בקוטר של לפחות " .3.1

 . High Income OECDתבמדינ יוצרו .3.2

 לפרויקט גז טבעי. אובמערכת להולכת גז טבעי  שימוש)במישרין או בעקיפין( ל וסופק .3.3

 באים:הלמציע מחזור הכנסות בהיקפים הפיקו  .3.4

 וגם, במהלך התקופה הנבחנת 5,000,000€לפחות   .3.4.1

  וגם, 2019 – 2015 מתוך השנים 3בממוצע במהלך  1,000,000€לפחות   .3.4.2

בסך שכל אחת מהן  Fittingsהזמנות של  3האספקה במהלך התקופה הנבחנת כללה לפחות   .3.4.3
 .לפחות 200,000€ של

לפחות  30" בקוטר של Teesפריטי  10שסופקו במהלך התקופה הנבחנת כללו לפחות  Fittings -ה .3.5
 )בסה"כ, לא נדרש עבור הזמנה מסוימת(.

 דרישות פיננסיות (ד)
 כולל הערת "עסק חי". ושל המציע אינהאחרון  ח הכספי המבוקר"הדו

 כלליים תנאים (ה)

  .הנאסר או ההוגבל מישראל ישויות עם או בישראל שפעילותה כישות הוכרז לא המציע .1
, ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות פי על ורשומות חשבונות פנקסי מנהל – מציע ישראלילגבי  .2

  .לפיו הנדרשים והתצהירים האישורים כל ויביד וקיימים, 1976-ו"התשל
 ניקוד איכות

 50%, ולפחות ניקוד האיכותלפחות בנקודות  75ציון של הוא קבלת הספקים מאגר למציע לבחירת תנאי 
 .נבדקשראשי מניקוד האיכות עבור כל קריטריון 

 מידע כללי

 לצורךחובה  הואהמכרז  מסמכי סוףיא. www.ingl.co.il באתר החברה במסמכי המכרזניתן לצפות 
בכפוף  c-tender@ingl.co.il"ל: דוא כתובתב גב' נועה כהןהרשמה אצל  לאחר יתאפשרו הצעה הגשת

 בתוקף. ISO 9001העתק תקן ו למכרז A1הצגת הצהרה בנוסח נספח  ,פרטי המציע מסירתל

תשובות החברה . 14/11/2019בקשות לקבלת הבהרות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל האמורה עד ליום 
  לשאלות הבהרה יפורסמו באתר החברה בכתובת שלעיל.

 )בנין מגדל עתידיםבמשרדי החברה ב "תיבת המכרזים"לבאופן ידני  על המציעים להגיש את הצעותיהם
ין ב ה', –בימים א'  ,(32רכש והתקשרויות, קומה מחלקת תל אביב ) ,קרית עתידים, 2184רח'  (,8 מס'

 . )שעון ישראל( 17:00בשעה  5/12/2019לא יאוחר מיום  ועד 1/12/2019החל מיום  ,17:00 – 09:00השעות 

http://www.ingl.co.il/
mailto:c-tender@ingl.co.il
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הוא זה  המחייבהבלעדי בלבד והנוסח כלליות ים במודעה זו בצגמוכל המידע והדרישות ביחס למכרז 
הדרישות כאמור ובכלל זה המופיע במסמכי המכרז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את 

על המציעים לעקוב אחר  תנאים נוספים במכרז, הכול כמפורט במסמכי המכרז.תאריכים נוספים וכן 
. החברה מציע כלשהו למאגרהחברה אינה מתחייבת לבחור  .לעילשפרסומי החברה באתר האינטרנט 

 לבטל את המכרז, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על זכותה שומרת 


