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חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן – "החברה" או "נתג"ז") מבקשת בזאת הצעות לקבלת
שירותי יועץ ביטחון ומיגון ,כמפורט להלן (להלן" :המכרז"):
 .1רקע כללי על החברה
 1.1חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה שהינה בעלת רישיון,
בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב ,2002-להקים ולתפעל את מערכת ההולכה
לגז טבעי בישראל .מערכת זו כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי קיים
של כ 750-ק"מ ,תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז ,וכן תחנות להפחתת לחץ הגז ( Pressure
 ,)"Regulating Metering Station - "PRMSהפרושות ברחבי הארץ ומתקן ימי לקליטת גז טבעי
במצב צבירה נוזלי (.)LNG Buoy
 1.2הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי ,הן מבחינה
כלכלית ,הן מבחינת איכות הסביבה ,והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק.
בשל דחיפותו ,מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי ממשלת ישראל ועל פי
התחייבויות החברה ללקוחותיה.
 1.1מתוקף תפקידה אחראית החברה להקמתם ולתפעולם של קווי צנרת להולכת גז טבעי בלחץ
גבוה בקטרים שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה וכן של תחנות מסוגים שונים (כגון תחנות
קבלה לגז טבעי ,תחנות להפחתת לחץ ותחנות להגפה) .בשנים הקרובות החברה עומדת להרחיב
את מערכת ההולכה הקיימת.
 1.1החל מחודש  ,6/2018לחברה אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה ולכלל הציבור האפשרות
לסחור בהן.
 1.5בהתאם לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,תשנ"ח ,1998-החברה כפופה להנחיות
הביטחוניות של שירות הביטחון הכללי (להלן" :שב"כ") ,משטרת ישראל (להלן" :המשטרה"),
מערך הסייבר הלאומי ,וצבא ההגנה לישראל (לעניין פעולות אבטחה ימיות).
 1.6מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת .www.ingl.co.il
הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד ,ואין בו כדי
להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.
.2

הגדרות
למונחים המפורטים להלן תהא המשמעות הרשומה בצידם ,אם אין כוונה אחרת משתמעת על פי
הקשר הדברים:
2.1
2.2
2.1
2.1

"בעל שליטה" :כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"גוף ביטחוני" :משטרת ישראל ,שירות הביטחון הכללי ,המוסד ,משרד הביטחון ,צה"ל
(לרבות פיקוד העורף) או גוף מאובטח המונחה על ידי אחד מהגופים המנחים שלעיל.
"חברת תשתית" :חברת תשתית בישראל בתחום האנרגיה או המים או החשמל או התקשורת
הקווית או התחבורה היבשתית.
"תכנית אב" :תכנית למיגון ואבטחת מתקנים שבאחת מהחלופות הבאות:
 2.1.1מתקנים רמה א' (כמשמעותם במסמך "נוהל מיגון היקפי למתקנים חיוניים מס'
 "90.029.961של משטרת ישראל ,התקף ליום הגשת ההצעה) בחברת תשתית;
 2.1.2מתקנים של גופים ביטחוניים.
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.3

מהות ההתקשרות
 1.1השירותים הנדרשים לחברה הם מתן שירותי יועץ ביטחון ומיגון ,כמפורט בהגדרת
"השירותים" בהסכם ולפי כל תנאי ההסכם (נספח א') וכן בהתאם למפרט השירותים המצורף
כנספח ב' למכרז (להלן" :השירותים").
 1.2השירותים יינתנו לחברה על ידי המציע ,באמצעות יועץ מומחה (להלן" :היועץ") ואנשי מקצוע
מטעם המציע ,כמפורט בסעיף  1להלן.
 1.1מובהר כי שירותים אלה ,מבחינת החברה הם שירותים הדורשים יחסי אמון אישי מוגברים
מטעם המועסקים מטעם הזוכה במתן השירותים.
 1.1לצורך הגנה על מערכת ההולכה ,החברה הקימה ,באמצעות יועצי ביטחון ומיגון במהלך השנים,
מערך ביטחון בפריסה ארצית באופן הנותן מענה אבטחה מיטבי למתקני הגז הטבעי ,בין השאר
באמצעות מיגון פיזי הכולל גדרות ,שערים ואמצעים למניעת רכב מתפרץ .מיגון אלקטרוני
הכולל מערכות התרעה וצפייה ומפעילה מוקד ביטחון ארצי – לריכוז ופיקוח על מערך
הביטחון.
 1.5לחברה מערכי אבטחה קיימים שגובשו במהלך השנים ובשלב זה החברה נדרשת לשמור על
כשירות מערך הביטחון הקיים לצד עדכונים ,שיפורי היערכות במגוון הנושאים והקמת
מתקנים חדשים ,לפי צורך.
 1.6מהות ההתקשרות נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות לפיו הם בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז זה
על כלל נספחיו ,לרבות ההסכם ככל שצורף למכרז .כל מסמכים אלה מהווים חלק בלתי נפרד
ממכרז זה .בכל מקרה החברה לא תשא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל סיבה,
במסמכי המכרז על נספחיו לרבות בהסכם.
 1.7מובהר כי לחברה נתונה הזכות לשנות באופי השירותים וכמותם מעת לעת בהתאם לצרכי
החברה בכפוף להוראות ההסכם על כל נספחיו שייחתם עם הזוכה המצורף למכרז זה בנספח
א' (להלן" :ההסכם")  ,אף אם הם שונים מאלה שעמדו לנגד עיני המציעים בשלב הכנת ההצעה
למכרז.
 1.8מובא לידיעת המציעים הדחיפות והחשיבות שבמתן השירותים לחברה .על כן בהגשת הצעתם
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 מבלי לגרוע מסעדים אחרים שבדין.
 1.9הזוכה יספק את השירותים לחברה כקבלן חיצוני עצמאי מבלי שיוקנו לו או למי מטעמו זכויות
כלשהן מול החברה בכל הקשור ליחסי עובד מעביד.
 1.10ידוע למשתתפים במכרז כי בכל שלב רשאית החברה ליתן הנחיות לזוכה ביחס לאופן מתן
השירותים ,אשר יחייבו אותו ויהוו חלק בלתי נפרד מההסכם.

.4

מתן השירותים
 1.1השירותים יבוצעו ע"י היועץ .מעת לעת ,בהתאם לצרכי החברה וללא מגבלה ,יבוצעו השירותים
גם על ידי אנשי מקצוע להנחיית תחום אבטחה פיזית חמושה ,מהנדס אלקטרוניקה ,מהנדס
אזרחי ,וכן כל בעלי מקצועות אחרים הנדרשים לדעת החברה לצורך ביצוע מלא של השירותים
(לדוגמא :מומחה לאמצעי מיגון ואבטחה לירי תלול מסלול ואיומי לוחמה) (להלן" :אנשי
המקצוע") ,ללא שינוי בתמורה החודשית .יועצים ובעלי מקצועות אלה יועסקו ע"י המציע,
ובפיקוח ואישור של היועץ בטרם מסירת התוצרים לחברה.
 1.2פרטיו וכישוריו של היועץ ,ימסרו יחד עם הגשת ההצעה והמציע יתחייב להעסיקו במתן
השירותים לחברה.
 1.1בנוסף ,יגיש המציע התחייבות להעסיק אנשי מקצוע בעלי יכולות וכישורים כמפורט בהמשך
המכרז.
 1.1כלל בעלי התפקידים של המציע ,כולל היועץ ,יהיו חייבים לקבל את אישור החברה ,לרבות
הצורך לעמוד בדרישות הביטחון של החברה והגופים המקצועיים המנחים אותה.
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1.5

1.6

1.7

1.8

בעלי התפקידים שאושרו על ידי החברה לא יוחלפו בכל תקופת השירותים אלא באישור
החברה מראש שיינתן ,אם יינתן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .בכל מקרה בעלי התפקידים
החלופיים יהיו בעלי יכולת שלא תפחת מיכולת אנשי המקצוע שהוצעו ואושרו ע"י החברה
במסגרת המכרז או שאושרו לראשונה במהלך ההתקשרות עם החברה.
מובהר ,כי לא תאושר החלפת אנשי מקצוע מסיבה של מתן שירותים לגורם אחר שאינו
החברה.
"יכולת" לעניין סעיף קטן זה ,משמעה ,כל הדרישות בקשר לאנשי המקצוע כמפורט במכרז זה.
החלפה של היועץ שהוצע ע"י המציע במכרז ,תהווה עילה לביטול ההתקשרות עם המציע ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובמקרה כזה יחולו הוראות ההסכם לעניין ביטול
ההתקשרות.
במידה ואנשי המקצוע לא יאושרו ע"י החברה לביצוע השירותים מכל סיבה ,ובכלל זה בהעדר
יכולת מתאימה ,אי עמידה בדרישות ביטחון ,יחסי אנוש של אנשי המקצוע וכיו"ב ,מתחייב
המציע לחזור ולהציע במועד שתדרוש החברה אנשי מקצוע אחרים חלופים שיעמדו בדרישות
החברה בהתאם למכרז ולהסכם .במקרה כזה החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי
גם שלא לדרוש מהמציע אנשי מקצוע חלופים ולבחור לבטל את ההסכם עם המציע.
מאחר שזהות וכישורי אנשי המקצוע הם תנאי עיקרי להתקשרות עם המציע ,המציע בהגשת
הצעתו מוותר על כל דרישה או טענה בקשר לאמור בסעיף  1לעיל.

.5

בדיקת התאמה ביטחונית
 5.1היועץ ואנשי המקצוע מטעם המציע הזוכה אשר יועסקו במתן השירותים לפי מכרז זה ,יחויבו
לעבור בדיקת התאמה ביטחונית כנהוג בחברה ולחתום על הצהרת סודיות .התנאים המלאים
מפורטים בנספח הביטחון ,נספח ה' להסכם.
 5.2למען הסר ספק ,היועץ ו/או איש מקצוע שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול
חלק במתן השירותים והמציע מתחייב להחליפו באחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד
בבדיקות הביטחון ,ללא תוספת תמורה.
 5.1המציע מוותר מראש על כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן אישור בטחוני
בהתאם לנהלי החברה ו/או גורם חיצוני המנחה את החברה ,לרבות במקרה של צורך בביטול
זכייתו בשל אי עמידה בבדיקות ההתאמה הביטחוניות.

.6

היקף השירותים הנדרשים
 6.1נכון להיום ,מערכי אבטחה קיימים שגובשו במהלך השנים .לפיכך ,בשלב זה השירותים
הנדרשים לחברה הן שירותים שוטפים ,לרבות שמירה על כשירות מערך הביטחון הקיים לצד
עדכונים ,שיפורי היערכות במגוון הנושאים והקמת מתקנים חדשים ,הכל לפי צרכי החברה
וכמפורט במפרט השירותים (נספח ב למכרז).
 6.2היקף השירותים הנדרשים נכון למועד תחילת ההתקשרות יינתנו על בסיס חודשי שוטף -
חלקם לפי תשלום שעתי חלקם בתשלום גלובאלי (" )LUMP SUMהכל כלול" ,למשימות
מוגדרות מראש ,כמפורט בסעיף  21להלן ובטופס הגשת הצעת המחיר (בנספח י' למכרז).
מובהר כי היקף השירותים כאמור הינו אומדנא בלבד ,ואין בו כדי לחייב את החברה.
 6.1תיאור המטלות והמשימות שפורטו במכרז וההסכם על נספחיו אינו ממצה וניתן לידיעה בלבד
בהתאם להיקף השירותים המשוערים על ידי החברה נכון למועד זה.
 6.1במסגרת השירותים השוטפים ,החברה רשאית למסור לביצוע היועץ כל משימה הקשורה
בביצוע שירותי יעוץ לביטחון ומיגון לפי צרכי החברה המשתנים (אף אם לא הוגדרה במפורש
במכרז ,בהסכם ,במפרט או במשימות המשולמות לפי תעריף גלובאלי) .במקרה כזה ישולם
התעריף לשעה (אלא אם יוסכם אחרת בין החברה והיועץ).

6
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

6.5

6.6

התמורה שבהצעת המציע (בין שמדובר בתמחור לפי שעה לבין שמדובר בסכום גלובאלי ללא
מדידת שעות) לא תשתנה בשל הגדלה  /צמצום היקף השירותים הנדרשים לחברה במהלך
תקופת ההתקשרות ,לרבות לגבי היקף ביצוע של כל אחת מהמשימות שיינתנו ליועץ.
על המציע להביא בחשבון כי תיתכנה עבודות נפרדות הדורשות שירותים כאמור במקביל
לרבות במספר אתרים בו זמנית .התמורה ליועץ לא תשתנה בשל העסקת כ"א נוסף לצורך מתן
השירותים למספר עבודות הדורשות שירותים במקביל .אם זאת השירותים הנדרשים לחברה
הם עפ"י רוב (למעט במקרים לא צפויים) ,לפי תכנון לוחות זמנים הידועים מראש.

.7

תקופת השירותים ומועד תחילתם
 7.1ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז (להלן" :הזוכה") תהא לתקופה של  12חודשים,
ובמהלכה תיבחן שביעות הרצון משירותי היועץ (להלן" :תקופת ההתקשרות המקורית"),
כאשר לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בשלוש תקופות
נוספות של עד  21חודשים כל אחת (סה"כ  6שנים) (להלן" :תקופת האופציה") ,באותם
התנאים ,מבלי שיהיה בכך משום התחייבות או מצג על ידי החברה.
 7.2מימוש תקופת האופציה כאמור תבוצע על ידי הודעה בכתב למציע עד  10ימים קלנדריים לפני
כל תום תקופת התקשרות .עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת
ההתקשרות יפעל היועץ מיד לביצוע השירותים בהתאם להוראות ההסכם.
 7.1השירותים הנדרשים לחברה נכון למועד זה הם מיידים ובכל מקרה לא יחלו מאוחר מהיום
הראשון לחודש העוקב ממועד הודעת הזכייה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של החברה.
 7.1אי זמינות למתן השירותים מידית תהווה עילה לביטול ההתקשרות עם המציע הזוכה ,והזוכה
מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם ביטול כאמור.

.8

שעות ומקום ביצוע השירותים
 8.1היועץ יידרש לבצע את השירותים באתרי החברה או במשרדו או בכל מקום אחר ,בהתאם
לצורך ולדרישות החברה.
 8.2מועדי השירות הספציפיים  /ימי העבודה במהלך השבוע יהיו בהתאם לצרכי החברה וכפי
שיתואם בין נציג מטעם החברה (להלן" :הממונה") עם היועץ במועד תחילת השירותים לאחר
הזכייה .הממונה מטעם החברה יהיה רשאי לעדכנם בהתאם לצרכי החברה המשתנים
בשירותים בתאום עם היועץ.
 8.1זמינות היועץ למתן השירותים והתוצרים בלוחות הזמנים שיקבעו ע"י הממונה הם מעיקרי
ההתקשרות.
 8.1בכל מקרה ,היקף שעות ההעסקה השבועי והחודשי לא יעלה על המותר לפי הדין.
 8.5בכל מקרה ,לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" ועל המציע לתמחר זאת
במסגרת הצעתו המתומחרת באופן גלובאלי ("הכל כלול") הן עבור משימות מוגדרות מראש
( )LUMP SUMוהן עבור משימות המשולמות לפי תעריף שעתי ,בהתאם לתכולת השירותים
והיקפם כפי שתוארה באופן כללי במכרז.
 8.6על פי דרישת הממונה ,היועץ יגיש דו"ח שעות מפורט של ביצוע השירותים לאישורו ,לצורך
מעקב וביצוע תשלום ,ללא קשר לזהות המשימה אותה ביצע.

.9

ביצוע שירותים בשטחים המוגדרים כ"שטחי אש" ושטחים ביטחוניים
 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  8לעיל ,חלק ממערכת ההולכה (קיימת ועתידית) עוברת בשטחי
אש ,שטחים ביטחוניים ושטחי אימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון
(להלן" :שטחי אש") לכן יתכן כי השירותים יבוצעו בתוכם תוך מתן הגבלות קבועות ו/או
זמניות ,כפי שיקבעו מעת לעת ע"י משרד הביטחון.
 9.2על מנת לאפשר שירותים כאמור התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד ,כלפי משרד
הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים עבודות בשטחי האש ומטילים על החברה ועל
7
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9.1

הקבלנים ונותני השירותים מטעמה הגבלות שונות ,בין היתר ,אחריות ,ביטוח ,חובת שיפוי
ושמירה על סודיות כלפי משרד הביטחון (להלן" :ההסדרים").
בשל האמור ,מתחייב היועץ למלא אחר כל ההוראות שבנספח ו' להסכם בדייקנות וכן כל
הוראה נוספת אם וככל שיידרש לכך ע"י החברה כנובע מדרישה של משרד הביטחון ,על מנת
לאפשר את מתן השירותים בשטחי האש .כל הוראות נספח ו' הנ"ל יתווספו להוראות ההסכם
בעניין פינוי השטח ,אחריות ,ביטוח ,שיפוי ושמירת מידע ,לפי העניין ,יקראו יחד עמן ולמען
הסר ספק יוסיפו על ההסכם בעניינים אלה בלבד.

 .10תנאי סף להשתתפות במכרז
 10.1השתתפות במכרז מותנית בהתקיימות כל התנאים המפורטים להלן ,לעניין המציע עצמו ,והן
לגבי היועץ המוצע מטעם המציע.
 10.2לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף והאיכות ,רשאי המציע להסתמך גם על ניסיון אישי
שרכש בעל שליטה או מנהל נוכחי במציע ,גם שלא במסגרת העסקה ע"י המציע ,ובלבד
שרכישת הניסיון נעשתה בהיותו מנהל פרויקט בעת ביצוע העבודות עליהן נסמך המציע.
 10.1תנאי סף כלליים
10.1.1

המציע הינו חברה רשומה במרשם החברות בישראל או עוסק מורשה לפי חוק מס
ערך מוסף ,תשל"ו;1975-

10.1.2

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

 10.1.1המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976-
לעניין תשלום שכר מינימום ,העסקת עובדים זרים כדין והעסקת אנשים עם
מוגבלויות.
 10.1תנאי סף למציע
על המציע לענות על כל הקריטריונים הבאים:
10.1.1

סקר סיכונים
בתקופה שלאחר יום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,המציע ביצע והשלים סקר
סיכונים ,אחד לפחות ,בתחום הביטחון ,עבור גוף ביטחוני או עבור חברת תשתית
שהוכן לדרישת גוף ביטחוני.

10.1.2

תכנית אב  /שיטת (תורת) אבטחה כוללת
בתקופה שלאחר יום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,המציע השלים תכנון
וכתיבת תכנית אב/שיטת (תורת) אבטחה כוללת או בחינה כללית של תוכנית
אב/שיטת אבטחה כוללת קיימת ועדכונה/אישורה מחדש.

 10.1.1הכנת הליך תחרותי
השתתף בהכנת הליך תחרותי או הליך התקשרות אחר ,אחד לפחות ,לקבלת
שירותים מחברת אינטגרציה המספקת למזמין את כל השירותים הבאים :תכנון,
אספקה ,התקנה ושירות של מערכות בטחון ,אבטחה אלקטרונית ותקשורת ,למתקן
המחובר למוקד ביטחון עבור גוף ביטחוני.
 10.5לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המנויים לעיל ,המציע יצרף את התצהיר המצורף
כנספח ה' 1למכרז ,כשהוא מלא וחתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד.
 10.6תנאי סף ליועץ
המציע יעסיק ,באופן ישיר או באמצעות חברת בת של המציע ,יועץ העונה על כל הקריטריונים
הבאים:
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 10.6.1בוגר תואר ראשון או בעל תעודת הסמכה כטכנאי או הנדסאי ,ממוסד המוכר ע"י
המועצה להשכלה גבוהה בישראל או משרד החינוך ,לפי העניין.
 10.6.2בתקופה שלאחר יום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,היועץ הכין ,ביצע והשלים
סקר סיכונים בתחום הביטחון עבור גוף ביטחוני או עבור חברת תשתית שהוכן
לדרישת גוף ביטחוני.
 10.6.1בתקופה שלאחר יום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,היועץ תכנן מיגון פיזי
ואלקטרוני או ניהל פרויקט למתן מענה אבטחה הכולל מיגן פיזי ואלקטרוני עבור
עבור גוף ביטחוני או עבור חברת תשתית שהוכן לדרישת גוף ביטחוני.
 10.7לצורך הוכחת עמידת היועץ בתנאי הסף המנויים לעיל ,המציע יצרף את התצהיר המצורף
כנספח ה' 2למכרז ,כשהוא מלא וחתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד.
 10.8כל התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף; מציע שלא יעמוד בהם ,הצעתו לא תובא לדיון .על
ההצעה לכלול את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל.
 .11אנשי מקצוע נוספים של המציע:
 11.1לצורך מתן השירותים ,המציע מתחייב להעסיק ,באופן ישיר או באמצעות חברת בת או
באמצעות מיקור חוץ ,את כל בעלי התפקידים הבאים:
 11.1.1יועץ להנחיית תחום אבטחה פיזית חמושה ,בעל ניסיון של  1שנים לפחות בהנחיית
תחום אבטחה פיזית חמושה לאחד מהגופים מרשימת הגופים המונחים בתוספת
הראשונה או השנייה או הרביעית בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,תשנ"ח-
 1998או לגוף ביטחוני ,או לגוף פרטי בקנה מידה גדול ובפרישה של לפחות 2
ממחוזות משטרת ישראל.
לעניין סעיף זה "הנחייה" משמע כל אחת מהחלופות הבאות :הדרכה ,תרגול ,בקרה,
ביקורת ,כתיבת נהלים/מפרטים/פרוצדורות עבודה או פעילות אחרת שוות ערך
לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 11.1.2מהנדס אלקטרוניקה או מהנדס חשמל בתחום האלקטרוניקה ,המוסמך ע"י מוסד
אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות בתכנון
(כולל כתיבת מפרט טכני) ופיקוח על הקמת מערכת מתח נמוך ,בתחום המיגון
והאבטחה האלקטרוני.
 11.1.1מהנדס בתחום ההנדסה האזרחית ,שהוסמך ע"י מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה
להשכלה גבוהה בישראל ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,וביצע את כל האמור:
א .תכנן מערכת מיגון פיסי ,אחת או יותר ,הכוללת לפחות :חומות ושערים מפני
איום רכב מתפרץ ,גדרות וגגות מפני איום רקטות וטילים ,ועמודי מצלמות
במעגל סגור;
ב .תכנן מערכת מיגון פיסי ואלקטרוני ,אחת או יותר ,למתקני רמה א' או למתקן
בעל מאפיינים דומים של משטרת ישראל או משרד הביטחון או צה"ל או שב"כ
או המוסד או למשרד של מדינת ישראל או נציגות שלה בחו"ל.
ג .פיקח וביקר על עבודה אחת או יותר להקמת מיגון פיזי.
ניתן להסתמך על יותר ממהנדס אזרחי אחד ,ובלבד שכל אחד מהמהנדסים המוצעים
עומדים בתנאי ההשכלה ולפחות באחד מתנאי הניסיון ,ויחדיו הם עומדים בכלל
תנאי הניסיון לעיל.
 11.2המציע יצרף התחייבות להעסקת אנשי המקצוע העומדים בתנאים המנויים לעיל ,בנוסח
המצ"ב כנספח ה' 3למכרז ,כשהוא מלא וחתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד.
 .12היעדר ניגוד עניינים
 12.1מציע לא יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז אם הוא ו/או מי מטעמו ו/או בעל זיקה אליו ו/או
לבעלי מניותיו מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה במסגרת המכרז
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12.2

12.1

12.1

12.5

12.6

או עלול להיות מצוי במצב כאמור .מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד
עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים
הרלוונטיים .החברה רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אך אינה מחויבת בכך.
מבלי לגרוע מהצהרות המציע ומחובתו למסירת מידע כאמור ,כל מציע יתבקש למלא ולחתום
על נספח ו' 1בעניין היעדר ניגוד עניינים .כמו כן ,על המציע להחתים גם את היועץ מטעמו על
הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח נספח ו' .2החברה תהא רשאית לדרוש
בכל עת ,השלמות וכל מידע נוסף הנוגע לנושא ניגוד העניינים .המידע שיתקבל ישמש לשם
בחינת אפשרות להתקשר עם המציע ו/או לשם עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים אשר יהווה
תנאי להתקשרות ,על פי העניין ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
ההחלטה בדבר הימצאות המציע במצב של ניגוד עניינים או קביעה לפיה קיים חשש
להימצאותו במצב של ניגוד עניינים ,וכן ההחלטה אם בנסיבות העניין ניתן להתקשר עם המציע
בכפוף להסדר למניעת ניגוד עניינים או שלא להתקשר עם המציע ,תהיה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע ,גם אם הצעתו נמצאה מתאימה
ומיטבית לחברה ו/או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו/או להפסיק את
ההתקשרות עם המציע הזוכה בכל עת ,במקרה שהמציע נמצא או עלול להימצא ,במישרין או
בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה לבין עניין אחר
שלו.
מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו
למי 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  /מנכ"ל  /מורשי החתימה של המציע .המציע יחתום על הצהרה בדבר היעדר
קיומה של זיקה אישית בנוסח המצורף כנספח ח'.
לעניין סעיף זה" ,בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
המציע מצהיר כי קרא והבין את הקוד האתי וחזון החברה בתחום הקיימות של החברה
לקבלנים וספקים שבאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ingl.co.il :והוא מאשר
שיפעל בהתאם להוראותיו במידה ויוכרז כזוכה.

 .13איסור על תיאום הצעות והגשת הצעות משותפות
 11.1אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים
וכיו"ב.
 11.2מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה
למציע 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 להצעת מחיר ,מסירת ו/או החלפת ו/או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו
בצורה אחרת בין מציעים ,בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.
 11.1מציעים הקשורים באופן כלשהו ,כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו ,חברת אם וחברת בת ,או
תאגידים הקשורים באופן אחר  -יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה.
 .14עיון במסמכי המכרז וקבלתם
 11.1ניתן לעיין בעותק מלא של מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת
 .www.ingl.co.ilמסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה הם לעיון בלבד ואינם ניתנים
להגשה (מסומנים בסימן מים).
 11.2את מסמכי המכרז ניתן לקבל ,החל מהמועד שבסעיף (15.1א) להלן ,באמצעות פניה בדוא"ל
לכתובת  c-tender@ingl.co.ilאו במשרדי החברה ,במגדל עתידים (מגדל  ,)8קרית עתידים ,תל
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אביב ,קומה  ,12בתאום מראש ,אצל מר יואב קלמפרר (טלפון )01-6270129 :בימים א' עד ה'
בין השעות .16:00 – 09:00
 11.1עיון במסמכי המכרז ו/או קבלתם אינו כרוך בתשלום.
 11.1בעת בקשת מסמכי המכרז ,ימסור כל מציע לנציג החברה :את שם מקבל המסמכים והמציע
שהוא מייצג; שם איש קשר אחד לפחות אשר מוסמך לייצג את המציע לעניין מכרז זה ואת
כתובת דוא"ל למסירת הודעות למציע.
 .15לוח זמנים למכרז
 15.1לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
מועדים למסירת מסמכי
א
המכרז
ב
ג

מועד אחרון לבקשת הבהרות
מועד אחרון להגשת הצעות

בימים א' – ה' ,החל מיום  2/12/2019בין השעות
 .16:00 – 9:00יובהר ,כי משרדי החברה סגורים
ביום שישי.
לא יאוחר מיום  11/12/2019בשעה .12:00
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום
 25/12/2019בשעה .16:00

 15.2במקרה של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפורטים במסמכי המכרז,
יקבעו המועדים שבטבלה לעיל.
 15.1החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לדחות כל מועד מן
המועדים המפורטים לעיל והודעה על כך תימסר למציעים על פי המען שמסרו בעת קבלת
מסמכי המכרז.
 .16הבהרות ותיקונים למכרז
 16.1מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו ,בפניה
בכתב בשפה העברית עד למועד הנקוב בסעיף (15.1ב) לעיל לכתובת הדואר האלקטרוני :
 .c-tender@ingl.co.ilהמציע יציין על בקשתו עבור "מכרז מס'  INGL/TENDER/2019/33למתן
שירותי יועץ ביטחון ומיגון".
 16.2החברה תהיה רשאית שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון למשלוח שאלות,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,המוחלט והסופי.
 16.1לחברה שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד .תשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים
שקיבלו את מסמכי המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם .החברה תתחשב
רק בתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל .המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה
להבהרות ,אך בכל מקרה תשובות אלה (לרבות תיקונים לתנאי המכרז) ,יהיו תקפות כלפי
המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.
 16.1החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם .הודעה על כך תישלח לכל
מציע.
 .17תוקף ההצעה ,איסור על שינויה וביטולה
 17.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף עד ליום  21/1/2020החל מיום הגשתה (כולל) (וכפי
ובמידה שהוארך על ידי החברה) .החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד
למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי ,לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם
הצעתו ,אם נדרש לפי תנאי המכרז .מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב
להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל ,לא ישותף בהמשך המכרז.
 17.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או
במקום שהדבר הותר במפורש על פי תנאי המכרז והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,לפסילת ההצעה.
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 17.1מציע רשאי לבטל הצעה שהגיש ,בהודעה בכתב לחברה ,לא יאוחר מהשעה הנקובה ביום
האחרון להגשת הצעות בסעיף (15.1ג) לעיל (וכפי ובמידה שהוארך על ידי החברה); לאחר ביטול
כאמור ,לא יוכל מציע לחזור בו מהביטול.
 .18הנחיות להגשת ההצעה
 18.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים ,הכל בהתאם להנחיות המפורטות להלן.
המסמכים בהצעה יתייחסו גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח
לחברה.
 18.2מציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה (א) ו( -ב) ותישאנה את שם
המכרז להלן" :שירותי יועץ ביטחון ומיגון" ,כאשר מצורפים להן:
 18.2.1מעטפה א' תתייחס לעמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון המציע והיועץ ,ותכלול את כל
המסמכים המפורטים בסעיף  20להלן.
 18.2.2מעטפה ב' תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר הצעה
(נספח י') כשהוא חתום על ידי המציע .אין לצרף את טופס הצעת המחיר במעטפה
א'.
 18.1ההצעה תוגש בשלושה עותקים (מקור בצירוף  2העתקים).
 18.1מסמכים מקוריים ייכללו בהצעת המקור אשר ירשם עליה בבירור "מקור".
 18.5מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי המכרז ומסמכיו ולתנאי
ההסכם .נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי
המכרז ומסמכיו ,לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות,
לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות
או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה .הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת
לחברה לפי המכרז והדין.
 .19מקום להגשת ההצעה
 19.1ההצעות תוגשנה ל"תיבת המכרזים" במשרדי החברה בכתובת שלהלן עד למועד האחרון
להגשת הצעה כמצוין בסעיף (15.1ג) לעיל :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,במגדל
עתידים (מגדל  ,)8קומה  ,12מחלקת רכש והתקשרויות ,קרית עתידים ,תל אביב .
 19.2משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל  -במועד ובמקום
ההגשה שלעיל.
 19.1הצעה למכרז שלא תמצא בתיבת המכרזים של החברה במועד האחרון להגשת הצעות  -לא
תידון כלל.
 .20המסמכים שיש לצרף להצעה
להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה א' שיגיש כאמור בסעיף  18.2.1לעיל:
 20.1מסמך זה (המכרז) על נספחיו ,כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד,
ובחותמת המציע וחתימה מלאה בעמוד  22למכרז ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה
מלאה.
 20.2ההסכם על נספחיו ,כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד ,ובחותמת המציע
וחתימה מלאה בעמוד  2להסכם ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה.
 20.1מפרט השירותים ,חתום בר"ת ובחותמת המציע (נספח ב').
 20.1העתק תעודת התאגדות במקרה שהמציע הוא חברה או אישור רישום כעוסק מורשה.
 20.5תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,מלא וחתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד
(נספח ג').
 20.6אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור של המציע ,בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים.
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20.7
20.8
20.9
20.10

20.11
20.12
20.11
20.11
20.15
20.16
20.17
20.18

אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה ,חתום כדין (נספח
ד').
תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיונו של המציע בנוסח המצ"ב כנספח ה' 1כשהוא
חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד.
תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיונו של היועץ בנוסח המצ"ב כנספח ה' 2כשהוא
חתום על ידי המציע ומאושר על ידי עו"ד.
התחייבות להעסקת אנשי מקצוע (בהתאם לדרישות המפורטות לעיל) תוך  10ימים ממועד
הודעת הזכיה ,בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ה' 3כשהוא חתום על ידי המציע ומאושר על ידי
עו"ד.
הצהרה והתחייבות חתומה ע"י המציע בנושא היעדר ניגוד עניינים (נספח ו'.)1
הצהרה והתחייבות חתומה ע"י היועץ המוצע בנושא היעדר ניגוד עניינים (נספח ו'.)2
התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים (נספח ז')
הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית (נספח ח')
אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ,על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים
בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-על פי הנוסח המצורף כנספח ט'.
כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך המכרז ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.
פרטי התקשרות עם נציג המציע ,טלפון ,פקס ,טלפון נייד ,כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.
כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.

להלן פירוט המסמכים שעל המציע לצרף למעטפה ב' שיגיש כאמור בסעיף  18.2.2לעיל:
 20.19טופס הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע (נספח י').
 .21חומר לבחינת איכות ההצעה
המציע יגיש חומר שיאפשר להעריך את איכות שירותיו בהתאם להנחיות שלהלן.
 21.1לצורך מתן מענה בהצעה לנושאים מסוימים צורפו למכרז נספחים ייעודים שעל המציע לצרף
להצעתו .המציע ימלא את הפרטים הנדרשים בנספחים הייעודים – בכתב או בהדפסה  -אך
בכל מקרה:
21.1.1

אין לשנות דבר בטופס הייעודי שנמסר ובכלל זה אין להשמיט מספור  /פרט כלשהו
בטפסים אלה.

21.1.2

מציע המעוניין להגיש מספר עבודות לצורך הוכחת עמידת הצעתו בתנאי סף  /איכות
יצרף העתק של הדף הרלבנטי מהנספח הייעודי ,ימלא בו את הפרטים הנדרשים
ויצרפו לנספח הייעודי ,כשכולם מלאים וחתומים כנדרש.

21.1.1

מציע ה מעוניין להרחיב בנושא כלשהו מעבר למקום שהוקצה לכך בנספח הייעודי -
יצרף דף נפרד בנושא לנספח הייעודי כשהוא חתום על ידו בר"ת וחותמת .בנוסף,
במקום הרלבנטי בנספח הייעודי יציין במפורש כי צרף דף נפרד נוסף לנושא זה.

21.1.1

המציע יגיש את הנספחים הייעודיים וכל חומר נוסף המצורף להצעתו בעותק פיזי
מודפס ולא בקובץ.

 21.1.5המציע יקפיד להגיש את הפרטים בהצעתו באופן מסודר ,לוגי ומובנה תוך חלוקה
לסעיפים ראשיים ומשניים תוך ציון הסעיף במכרז אליו הוא מתייחס (במקרה של
העדר טופס ייעודי לכך במכרז).
 21.2לצורך בחינת איכות ההצעה ,לחברה שיקול הדעת המקצועי הבלעדי לבצע כל אחד מאלה:
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21.1

21.1
21.5
21.6
21.7

21.2.1

לבחור במשימה אחת ו/או יותר שלפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי הן הרלבנטיות
והאיכותיות ביותר מבין אלה שהוצגו בהצעה ובשים לב למהות המשימה שהוצגה ע"י
המציע ומורכבותה;

21.2.2

להתחשב או שלא להתחשב בכמות המטלות שהוצגה בהצעה.

21.2.1

מציע רשאי לצרף כל אישור ,המלצה ומידע רלבנטי בדבר ניסיונו וכישוריו בהתאם
לרלבנטיות לפרטים הנדרשים להלן.

 21.2.1צוינו אנשי קשר להמלצה ,בין שלדרישת החברה ואם ללא דרישה כזו ,רשאית
החברה ליצור קשר עם אנשי הקשר ,כולם או חלקם ,ביחס לפרטים הרלבנטיים
שבהצעה ,לרבות בקשר עם הצורך לוודא פרטים שהוצגו בהצעה ,אף אם הפרטים
אינם מנוקדים במכרז.
העתקים דיגיטלים לנספחים ייעודיים אלה יופצו באמצעות דוא"ל למי שיודיע כי בכוונתו
להשתתף במכרז וימסור כתובת דוא"ל תקנית לחברה בנספח י' להלן .אין החברה אחראית לאי
קבלת העתקים הדיגיטליים עקב כתובת דוא"ל שאינה נכונה ו/או אינה תקינה ,ובאחריות
המציעים לוודא את קבלתם.
במסגרת סעיף זה רשאי המציע להסתמך על ניסיון שצבר בעבודות עבור החברה.
במסגרת הוכחת הניסיון של המציע ו/או היועץ שהוצע ,אין מניעה כי אותה עבודה תוצג עבור
המציע ו/או היועץ שהוצע ובלבד שהמציע יציין זאת במפורש בנספח הייעודי הרלבנטי בהצעה.
מובהר ,כי לצורך הגשת הצעה מלאה יש להגיש פרטים לגבי כל הפרטים הנדרשים ,אף אם חלק
מהקריטריונים אינם מקבלים ניקוד במסגרת בחינת האיכות.
כללי לצורך הערכת היועץ
21.7.1

המציע יגיש בהצעתו קו"ח מפורטים וחומר תומך להוכחת עמידת היועץ בדרישות
המפורטות במכרז .קו"ח יתייחסו באופן ברור לשנות הניסיון הרלבנטי ,השכלה,
תעודות ,הסמכות והמלצות רלבנטיות.

21.7.2

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקיים ראיון עם היועץ ,במועדים
שתקבע ,על מנת לוודא את עמידתו בדרישות שלהלן והתאמתו לביצוע השירותים
ובכלל זה עמידה בדרישות הביטחון של החברה והגופים המקצועיים המנחים אותה.

21.7.1

במקרה שהמציע הציע יותר ממועמד אחד ליועץ ,רשאית החברה לקבוע כי יועץ
המסוים הוא שיועסק עבורה ו/או לזמנו לראיון ,לפי העניין ,שלשיקול דעתה הבלעדי
של החברה בעל האיכות הגבוהה ביותר (וכן לנקדו לפי העניין ותנאי המכרז) .המציע
מתחייב בהגשת הצעתו להעסיק את יועץ זה בשירותים שייתן לחברה.

21.7.1

למרות האמור לעיל ,במהלך בחינת ההצעות לפי כל אחד משלבי המכרז ,לרבות
במסגרת בדיקת איכות ,לפני או לאחר ראיון ,במקרה של כישלון בראיון ,רשאית
החברה לזמן לראיון יועץ נוסף או חלופי ,שבהצעת המציע ,או להורות למציע להגיש
יועץ חלופי או נוסף ,בזמן קצוב שתקבע החברה ,או שלא לזמן יועץ חלופי או נוסף
כאמור  -הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה בכך מצג או התחייבות מצדה
לעשות כן.

21.7.5

אין באמור לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי המכרז ,לרבות לקבוע כי היועץ
שהוצע ע"י המציע אינו מתאים למתן השירותים ולקבוע כי בהתאם לכך הצעתו אינה
מתאימה ולכן לא תמשיך לשלב הבא במכרז של פתיחת מעטפות המחיר.

21.7.6

אין באמור לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע לביצוע השירותים ואיכותם.

21.7.7

בהגשת הצעתו ,המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי
מטעמה בקשר לביטול זכייתו וההתקשרות עמו ובחירת מציע אחר ,כתוצאה
מהאמור לעיל.
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 .22דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או מחלקם השלמות והבהרות לאמור
בהצעתם ,בכתב ו/או בעל פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים ,וככל
שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.
 .23הגשת ההצעה הכספית
 21.1ההצעה הכספית תוגש רק על גבי הטופס המצ"ב כנספח י' בשקלים חדשים.
 21.2ההצעה לא תכלול מס ערך מוסף ולא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא
יתבצע עדכון מחירי הצעתו של מציע ,אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו.
 21.1למען הסר ספק מובהר ,כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים עבור ביצוע כל השירותים
כאמור במפרט השירותים (נספח ב') .התמורה תשולם לזוכה בהתאם להוראות ההסכם (נספח
א').
 21.1סכום כסף או ערכו של שירות שעל המציע לנקוב בו ,יהיה נקוב בשקלים חדשים נכון ליום
הגשת ההצעה ויירשם בספרות ובמילים.
 21.5למעט התמורה שלעיל אין זוכה או מציע כאמור לעיל זכאי לכל תשלום ,החזר או תמורה
נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו ,עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות
עבור שכר צוות עובדיו ,שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או ייעוץ למציע ,בין השאר ,טלפון,
עבודה משרדית ,תרגום מסמכים ,ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות ,ערבויות,
אש"ל ,נסיעות ,חניה ,לינה ,הוצאות משפטיות ,הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה ,וכל הוצאה
אחרת וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים ,החזר הוצאות,
מיסים ועלויות שונות בהם נשא המציע וכיוצא באלה.
 .24ברור ובדיקות מוקדמות
 21.1המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת
בקשר להגשת הצעתו ,לרבות כל נתון כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר ,לרבות מידע ו/או מצג
הנמסר ,אם נמסר בכל דרך שהיא ,מטעם החברה .בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על כל
טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 21.2מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה ,לרבות במסמך ו/או באמירה מכל סוג שנמסרו
למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד למועד הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים,
ולא ייצרו מצג ו/או התחייבות מסוג כלשהו של החברה ו/או מי מטעמה ומציע לא יהיה רשאי
להסתמך עליהם .רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה
שהוציאה החברה באופן רשמי ובכתב במהלך המכרז ולמטרת ניהולו ,יחייבו את החברה.
בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל
כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 21.1במידה והמציע מצא ט עות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור
לעיל ו/או במסמכי המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש ,לפני
המועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות ,כמפורט בהזמנה זו,
על מנת לקבל את הנחיות החברה שיינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויחייבו את
המציעים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 21.1בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר לביצוע שירות כלשהו במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו
מהתחייבות המציע ליתן את כל השירותים הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של
החברה.
 21.5המציע מצהיר בהגשת הצעתו ,כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה
בגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו.
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 .25הוראות ותנאים מחייבים
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 הרלוונטיים ,וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או
המיוחדים ו/או כל הסכם קיבוצי 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 לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כולל הטבות
סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.
 .26הוצאות השתתפות במכרז
 26.1עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע ,כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות
הכרוכות בהשתתפות במכרז ולאחריו ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה וכל ההליכים
לפיו ,הגשת ההצעה ועדכונה ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות ,יהיו על אחריותו הבלעדית
וחשבונו של המציע ,ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה או
טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל
אחריות לכך.
 26.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול המכרז ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא,
לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של
פסילת מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא,
לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור
בביטול ,בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור.
 .27אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן
בחירת הזוכה במכרז תיעשה לפי שלבים כמפורט להלן:
שלב ראשון – בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף:
 27.1בדיקת התנאים המוקדמים – הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל – תיפסל על
הסף.
 27.2בדיקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה (למעט הצעת המחיר) בהתאם לתנאי המכרז .נתגלו
פגמים 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 חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,זולת אם החליטה
החברה אחרת מטעמים שיירשמו.
שלב שני – ניקוד איכות המציע (סה"כ – :)60%
 27.1מציע אשר ועדת המכרזים מצאה ,כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב
הראשון ,תיבדק הצעתו בשלב השני בהתאם לדרישות האיכות המפורטות בסעיף  27.6להלן.
 27.1בשלב זה תיבחן הערכת יכולתם של המציעים השונים לבצע את עבודות לשביעות רצונה
המלאה של החברה בהתאם לאמות המידה ולמשקולות המפורטות מטה.
 27.5מובהר ,כי על המציע להגיש במסגרת הצעתו חומר להוכחת ניסיונו לכל תתי הסעיפים
המפורטים להלן – זאת אף אם במסגרת בדיקת האיכות נקבע כי לא ינתן ניקוד לנושא מסוים
(מתוך תתי הסעיפים בסעיף .)27
 27.6על מנת לעמוד בדרישות האיכות ,המציע נדרש לקבל ניקוד איכות מינימלי של לפחות 50
נקודות מסך ניקוד האיכות המפורט להלן ,ולפחות מחצית מהניקוד לכל קריטריון ראשי.
הצעה שלא תקבל את הניקוד כאמור ,תפסל.
 27.7מבין ההצעות הכשרות במכרז ,החברה תזמן לראיון את  1ההצעות שקיבלו את ניקוד האיכות
הגבוה ביותר בסעיפים כאמור להלן .יתר המציעים -יפסלו.
 27.8ניקוד האיכות :יתבצע בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה להלן:
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קריטריון ראשי

אופן ניקוד הקריטריון
.1

.2

ניסיון המציע
במתן
השירותים
סה"כ 40
נקודות

.1

.1

.1

ניסיון היועץ
במתן
השירותים
סה"כ 20
נקודות

ניקוד
מקסימום

ניסיון המציע בהכנת סקר סיכונים (סעיף )10.1.1
הכנת  5-1סקרים  5 -נקודות
הכנת  6ומעלה סקרים –  10נקודות
ניסיון המציע בתכנון ,כתיבת או בחינה של תכנית אב/שיטת (תורת) אבטחה
כוללת (סעיף )10.1.2
תכנון ,כתיבה או בחינה של  5-1תכניות אב/שיטת אבטחה כוללת 5 -נקודות
תכנון ,כתיבה או בחינה של  6ומעלה תכניות אב/שיטת אבטחה כוללת – 10
נקודות
ניסיון המציע בהכנת הליך תחרותי או הליך התקשרות אחר לקבלת שירותים
מחברת אינטגרציה (סעיף .)10.1.1
ניסיון בהליך תחרותי אחד או הליך התקשרות אחד אחר  5 -נקודות
ניסיון ב 2-ומעלה הליכים תחרותיים או הליכי התקשרות אחרים –  10נקודות
ניסיון המציע בכתיבת לפחות  2נהלים מקצועיים ו/או תיקי שטח ופקודות
מבצע (פק"מ)
כתיבת  10-2נהלים מקצועיים ו/או תיקי שטח ופקודות  5 -נקודות
כתיבת  20-11נהלים מקצועיים ו/או תיקי שטח ופקודות –  8נקודות
כתיבת  21ומעלה נהלים מקצועיים ו/או תיקי שטח ופקודות –  10נקודות
ניסיון היועץ בהכנת סקר סיכונים (סעיף )10.6.2
הכנת  5-1סקרי סיכונים  5 -נקודות
הכנת  6ומעלה סקרי סיכונים –  10נקודות

 .2ניסיון היועץ בתכנון מיגון פיזי ואלקטרוני או בניהול פרויקט למתן מענה
אבטחה כולל( .סעיף )10.6.1
ניסיון ב 5-1 -לתכנון או ניהול פרויקטים  5 -נקודות
ניסיון ב 6-ומעלה לתכנון או ניהול פרויקטים –  10נקודות

סה"כ

10

10

10

10

10

10
60

שלב שלישי – מתן ציון המחיר (סה"כ :)40% -
 27.9הצעות אשר עמדו בתנאי הסף ובתנאים המפורטים בסעיף  27לעיל ,יעברו לשלב השלישי
וייפתחו מעטפות הצעות המחיר שהוגשו על ידם (נספח ח') .ההצעה הכספית הזולה ביותר
תקבל את הציון המרבי ( )10וכל יתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה.
 27.10על אף האמור בסעיפים  27.6ו 27.8-לעיל ,החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,עד לשלב בחינת
ההצעות שיתקבלו ,לקבוע אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות או
מחליפות אותן .יודגש ,כי החברה שומרת על זכותה להסתפק באמות המידה המפורטות לעיל
בלבד ,ולא להוסיף עליהן ,לשנותן או להחליפן ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן על פי
הדין.
 27.11למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז בבחינת הצעת מציע ,לרבות בשקילת
הקריטריונים להערכת איכות ההצעה וקבלת החלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של
המציע לפי תנאי המכרז והדין ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא
בחשבון 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 במכרז ו/או יכולתו לבצע את העבודות בכל דרך ,לרבות בקשר
עם כל אחד מהמפורטים להלן:
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הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; (ב) שינויים מהותיים כלשהם
שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה וכן כל גורם שעלול להשפיע על המציע ו/או
על בעל השליטה בו ו/או ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות בקשר עם איתנותו
הפיננסית של המציע; (ג) ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות ו/או
ה תקשרויות קודמות עם המציע ו/או בעל השליטה בו לרבות של גוף ו/או משרד ממשלתי אחר;
(ד) הפרת התחייבות יסודית של המציע ו/או בעל השליטה בו בהתקשרות עם החברה ו/או גוף
אחר שנינתה עליה הודעה בכתב למציע לגבי אותה הפרה; (ה) כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי
להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.
לשם כך ימסור מציע ,כל מידע הנדרש לחברה ,לדרישתה בכל עת ,לרבות מתן אפשרות לערוך
ביקור בכל אתר וכיו"ב .לא מסר המציע מידע או נתן אפשרות לעריכת ביקור כאמור רשאית
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול הצעה או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא
ההצעה הטובה ביותר כאמור בסעיף  28.1להלן.
 27.12למען הסר ספק ,החברה תהיה רשאית למנות צוות אחד ו/או יותר לבדיקת ההצעות ,הכולל
בודק אחד או יותר ,ולהחליפם ,כולם או חלקם ,בכל עת ,ורשאית שלא לחשוף את זהותם בפני
המציע ,לרבות לאחר גמר המכרז ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .28החלטה על זוכה במכרז
החברה תבחר בזוכה בהתאם לאמור להלן:
 28.1החברה תשקלל את הניקוד הסופי של כל אחת מההצעות על פי סיכום הניקוד שקיבלה כל
הצעה לגבי איכות ומחיר .המציע שהגיש את ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה
ביותר – איכות ומחיר כאמור (להלן" :ההצעה הטובה ביותר") ,תקבע החברה כי הוא הזוכה
במכרז ,ובלבד שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ליתן את כלל השירותים ולקיים את כלל
ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז ,וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות .לצורך זה,
רשאית החברה לדרוש מהציע לספק כל מסמך וכיו"ב הרלוונטי לפי שיקול דעת החברה למתן
השירותים נשוא מכרז זה.
 28.2במידה ונוצר שוויון בציונים המשוקללים הסופיים של שני מציעים או יותר ,יקבע הזוכה
במכרז מבין הצעות אלה לפי הסדר כדלקמן( :א) במקרה ואת אחת מההצעות הנ"ל הגיש עסק
בשליטת אישה והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף 2ב לחוק חובת מכרזים,
התשנ"ב –  1992ובמסמכי מכרז זה  -הזוכה במכרז יהיה אותו עסק בשליטת אישה; (ב)
במקרה וס"ק א' הנ"ל אינו מתקיים ,יקבע הזוכה במכרז שלו הציון הכספי הטוב יותר; (ג)
במקרה כאמור בס"ק ב' של מציעים שהציון המשוקלל שלהם שווה וגם הצעתם הכספית זהה
(להלן" :מציעים שווים") ,תקיים החברה הליך כדלקמן:
28.2.1

במועד שתקבע החברה ובהתאם לאמור בפנייתה ,כל מציע מבין המציעים השווים
יהיה רשאי להגיש הצעה כספית סופית ,המטיבה עם החברה לעומת הצעתו הכספית
במכרז (להלן" :ההצעה הסופית") .לא הגיש מי מהמציעים השווים הצעה סופית
כאמור תהא הצעתו הכספית למכרז ההצעה הסופית.

 28.2.2בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים ,מבין המציעים השווים יבחר כזוכה במכרז המציע
שהצעתו הסופית היא הזולה ביותר .במקרה של שוויון נוסף גם בהצעה הסופית
ייבחר הזוכה במכרז באמצעות הגרלה שתיערך ע"י ועדת המכרזים.
 28.1החברה רשאית לבחור הצעה שאינה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,בגין נסיבות מיוחדות
ומטעמים שיירשמו ,לאחר מתן זכות טיעון לבעל ההצעה בעלת הציון המשוקלל הטוב ביותר.
 28.1החברה שומרת על זכותה לבחור במציע בעל ההצעה הטובה ביותר כ"מציע מועדף" ולנהל עמו
משא ומתן ולקבל הבהרות באשר למחירי הצעתו ,אופן ביצוע השירותים ומועדי הביצוע,
לרבות לשם קבלת הנחה נוספת על מחירי הצעתו בהתאם להערכת החברה את עלות השירותים
ובכלל זה לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הערכת עלות השירותים על
ידי החברה .לאחר השלמת הליך זה רשאית החברה לקבוע כי "המציע המועדף" הינו הזוכה
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בהליך ,מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לה לפי מכרז זה ו/או לפי כל דין .החברה תהא רשאית
להתנות את זכיית המציע המועדף כמפורט בסעיפים  28.7.5ו 28.7.6 -להלן.
 28.5למען הסר ספק ,מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז ,לרבות בשלב קבלת ההחלטה האם לפתוח
ולעיין בהצעת המחיר של המציע ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא
בחשבון כל אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע ובין
שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ,על השתתפות המציע במכרז או בחירתו כזוכה או יכולתו ליתן את השירותים בכל
דרך ,לרבות בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן( :א) הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום
בפתיחת הליך משפטי; (ב) שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד
הגשת ההצעה; (ג) ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה משירותים ו/או מהתקשרויות
קודמות עם המ ציע; (ד) כל מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי
הליך זה .המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור בכל עת .לא מסר
המציע מידע כאמור ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את הצעתו או שלא
לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר.
 28.6על אף האמור לעיל ,החברה תהא רשאית ,עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו במכרז ,לקבוע
אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות  /מחליפות את אמות המידה דלעיל
או אמות 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.
 28.7על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי
מכרז זה ,מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד
ו/או יותר מאלה:
 28.7.1לשנות את המכרז ו/או לבטלו.
 28.7.2להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן.
 28.7.1לא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שבמכרז זה.
 28.7.1לנהל משא ומתן בכפוף לדין ,עם מציע אחד ו/או יותר.
 28.7.5להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית "המציע המועדף" בהפחתה נוספת של
מחיר/י טופס הצעת המחיר ולנהל עמו משא ומתן ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ולפי הדין.
 28.7.6להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית "המציע המועדף" ,וכן את השתתפותו
של 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.
 28.7.7שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר (וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו),
או 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 ולנהל מו"מ ו/או להתקשר עם גורם שלא הגיש הצעה ,הכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 28.7.8לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
 .29פסילת ההצעה  /המציע
 29.1החברה רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין ,אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי הצעה ו/או
מציע אינם מקיימים את תנאי הסף ,או נמצא על ידי החברה כי ההצעה חסרה ,מוטעית או
מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא המכרז ,או הצעה
הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות ,או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו
19
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

29.2
29.1

29.1

29.5

29.6

זכויות עובדים או הצעה העולה ממנה כי אינה תואמת את דרישות השירות המפורטות במכרז.
אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף  29.1להלן ו/או על פי כל דין.
החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי המציע פעל שלא בתום לב
בקשר למכרז ,לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.
על אף האמור בסעיף  29.1לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את
הפגם או הפסול שבהצעתו ולא לפסול אותה אם בוצע תיקון כאמור ,והכל תוך שמירה על
עיקרון השוויון בין המציעים.
החברה תהא רשאית לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך ו/או מידע מכל סוג הנדרש
להוכחת או לעמידה בתנאי כלשהו ,לרבות תנאי סף או מוקדם או שנפל פגם בהצעתו,
להשלימו ,להמציאו או לתקנו ,בהתאמה ,בפרק זמן קצוב שתקבע החברה ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לדין והכל תוך שמירה על עיקרון השוויון בין המציעים.
להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם
בהצעה ,וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בו כדי לחייב אימוץ
מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה
מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.

 .30אי בחירה  /ביטול הזכיה
 10.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לבחור בהצעת מציע ו/או
לבטל זכייתו של מציע שהוכרז כזוכה בשל כל אחד מאלה( :א) שלא מילא אחר תנאי מתנאי
המכרז על מסמכיו ,לרבות לאחר חתימת ההסכם ,או (ב) שלדעת החברה קיים ספק סביר
ביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף השירותים הנדרש על פי לוחות הזמנים שנדרשו ,או (ג)
שהתברר לחברה בכל מועד מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה לבחור
בהם ,אילו מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטתה כאמור ,או (ד) התבררו לחברה ,בכל עת,
עובדות המעלות את הסיכון העסקי הכרוך בביצוע ההתקשרות עם המציע ,מעבר לסיכון עסקי
מקובל וסביר .במקרה כזה רשאית החברה ,מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז ו/או
הדין ,למסור את ההתקשרות למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות
שנותרו.
 10.2מובא בזאת לידיעת המציעים ,כי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר למתן השירותים
כלל ו/או לרכשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או
לקיים כל הליך תחרותי אחר ו/או נוסף ו/או להתקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים ו/או
בין חברות ו/או גופים אחרים ו/או נוספים ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר בזאת ,כי
בקשה לקבלת הצעות מחיר או 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.
 .31ביטוחי המציע
בטרם תחילת מתן השירותים על ידי המציע ,המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור
בהסכם .לדרישת החברה ,בכל עת ,יידרש המציע למסור את אישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא
חתום על ידי מבטחיו .מובהר ,כי החברה רשאית לשקול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל שלב במכרז,
לרבות לאחר הודעת הזכייה ,הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ובלבד שלא יכילו שונות מהותית
לנוסח אישור עריכת הביטוח אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים במכרז ,אך אין
בכך כדי להשתמע כויתור על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.
 .32מסירת הודעות והודעה על הזכייה
 12.1החליטה החברה על זוכה ,תודיע לו על כך בדוא"ל וכן תודיע לו על מועד לחתימה על ההסכם.
מובהר ,כי עד למועד החתימה כאמור ,יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ו/או להשלים כל פרט
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אשר על פי מסמכי המכרז או החלטת החברה הוא מחויב לבצע ו/או להשלים לפני החתימה על
ההסכם.
 12.2החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד
מנציגי המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימיליה ,בדואר רשום או אלקטרוני ,או בכל דרך
אחרת עליה תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה;
משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימיליה או
לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסר בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום
לאחר משלוח ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסרה בהצעת המציע
ותחשב כאילו התקבלה כעבור  1ימי עסקים מיום המשלוח .מסרה החברה הודעה באחת מן
הדרכים המפורטות לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.
 12.1הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת ההצעה,
באמצעות דוא"ל ,דואר רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתיקבע החברה.
 .33הוראות שונות
 11.1הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק
בלתי נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 11.2כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד
למועד הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם .רק
האמור במסמכי המכרז ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן
רשמי ובכתב יחייב את החברה.
 11.1כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז ו/או מסמכים שיסופקו ,אם יסופקו,
למציעים כהשלמה ,הם רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו להחזירם
לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו .מציע
אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,לבד
מהגשת הצעה.
 11.1החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל (להוציא הדוחות הכספיים ופרטי עלויות שירותי
המציע) ,ללא תמורה ,לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או
מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות ,לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים
בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין .במידה ומידע שנמסר
במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע ,יצוין הדבר
במפורש בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין.
 11.5למען הסר ס פק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע
התקשרות כלשהי בקשר לנשוא המכרז ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אין בפניה
למציע כלשהו במכרז זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג על ידי החברה ו/או מי מטעמה שהמציע
ו/או הצעתו עומדים בתנאי המכרז ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או
קבלת ההצעה.
 11.6כל האמור במכרז זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז זה .מבלי
לגרוע מהאמור במכרז זה ,ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז
ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.
 11.7בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו ,יחול סדר העדיפות בהסכם
ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או מטיבות
יותר עם החברה.
 11.8ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של
המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.
 11.9בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט
הבלעדית.
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 11.10מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם
בחוק הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור המציע
אנו ,החתומים מטה ,מוסמכים להגיש הצעה זו בשם המציע _____________ __________________
[השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן ,כי קראנו את כל מסמכי המכרז בעניין שירותי
יועץ ביטחון ומיגון על נספחיו ותנאיו ,הבנו אותם על בוריים ואנו מסכימים להם:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

תאריך

22
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

(מעטפה א')
נספח א' – ההסכם ונספחיו
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(מעטפה א')
נספח ב' – מפרט השירותים

פרק א'  -רקע ודרישות כלליות
.1

.2

.1
.4

.5

.6

לצורך הגנה על מערכת ההולכה ,החברה הקימה ,באמצעות יועצי ביטחון ומיגון במהלך השנים ,מערך
ביטחון בפריסה ארצית באופן הנותן מענה אבטחה מיטבי למתקני הגז הטבעי ,בין השאר באמצעות
מיגון פיזי הכולל גדרות ,שערים ואמצעים למניעת רכב מתפרץ .מיגון אלקטרוני הכולל מערכות
התרעה וצפייה ומפעילה מוקד ביטחון ארצי – לריכוז ופיקוח על מערך הביטחון.
על בסיס חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,תשנ"ח ,1998-החברה מונחית ע"י שירות הביטחון
הכללי (להלן" :שב"כ") ,משטרת ישראל ,מערך הסייבר הלאומי וצבא ההגנה לישראל (בהתייחס
לתשתית הימית) .בנוסף החברה מונחה ע"י משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי ,בהתייחס לרציפות
התפקוד במשק האנרגיה.
על רקע הנחיית הגורמים המנחים ,פעלה החברה בשנים החולפות למיגון ואבטחת עובדי החברה
ומתקני החברה.
נכון להיום ,לחברה עשרות מתקני גז טבעי בפריסה ארצית לאורך תוואי ההולכה בהיקף של כ 700
ק"מ ,המוגנים ומאובטחים על פי דרישות הגורמים המנחים כאמור לעיל לרבות מערכי אבטחה
קיימים שגובשו במהלך השנים .בשלב זה החברה נדרשת לשמור על כשירות מערך הביטחון הקיים
לצד עדכונים ,שיפורי היערכות במגוון הנושאים והקמת מתקנים חדשים ,הכל לפי צורך.
מובהר ,כי תיאור השירותים בנספח זה ,לרבות היקף וסוג מתקני ואתרי החברה הוא כללי בלבד ונועד
להמחשה בלבד ולכן:
 5.1הוא אינו ממצה את כל הדרישות והיקף הפעולות שעל היועץ לבצע במסגרת השירותים ,בין
שפורטו ובין שלא פורטו ,וכן במסגרת כל משימה פרטנית של השירותים.
היועץ יבצע כל משימת ייעוץ בתחום השירותים של ביטחון ומיגון כפי שיידרשו מהיועץ ע"י
החברה או הממונה מטעמה ,מעת לעת ,גם אם לא פורטו בנספח שירותים זה ואף אם היקפם
של אלה שצוינו יגדל.
 5.2יתכן כי היקף המשימות שפורטו יגדל ויתכן שחלקן לא יבוצע כלל ,אף אם ניתנה הצעת מחיר
בגינם.
 5.1לצורך מתן השירותים יידרש היועץ מעת לעת להעסיק בעלי מקצוע בעלי התמחות מיוחדת
כגון :מהנדס אלקטרוניקה ו/או מהנדס אזרחי וכן כל בעל התמחות אחרת (לדוגמא :לאיומי
ירי תלול מסלול ולוחמה) ,העומדים בדרישות שבמכרז בגינו זכה במתן השירותים לחברה ,וכן
לעשות שימוש בתוכנות ייעודיות לכך (לדוגמא ,)AUTOCAD :הכל ללא כל תוספת תמורה
לתמורה החודשית הגלובאלית המשולמת לו.
 5.1התמורה החודשית המשולמת בגין ביצוע השירותים היא גלובאלית וכוללת הכל ,לא ישולם
בגינה כל תמורה נוספת ,לרבות בשל תיקונים והתאמות ככל שנדרש ומעת לעת.
 5.5מובהר ,כי היקף מערכת ההולכה ,בין שפורט ובין שלא פורט במסמכי המכרז אינו ממצה ויגדל
בהתאם לפיתוח מערכת ההולכה ,מעת לעת.
דרישות מהמציע – כללי
 6.1המציע ו/או מי מטעמו נדרשים לעמוד בדרישות תנאי הסף וכן בשאר הדרישות בהליך לפיו
נבחר לביצוע השירותים ולעמוד בכל הדרישות המקצועיות כפי שצורפו למסמכי המכרז
וההסכם שבעקבותיו נבחר לביצוע השירותים ,במהלך כל תקופת ההתקשרות.
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6.2

6.1

דרישות כלליות בהן יעמוד היועץ הן כלהלן:
הכרת תורת האבטחה ונהלי מ"י.
6.2.1
יכולת תכנון מערכות מתח נמוך.
6.2.2
יכולת תכנון הנדסי – גדרות ,שערים ,קירות ותקרות כנגד מגוון איומים – לרבות רכב
6.2.1
מתפרץ ,רקטות וטילים.
יכולת תכנון מענה מיגון פיזי ואלקטרוני לתשתיות בתחום האנרגיה או מים או
6.2.1
תחבורה או תקשורת קווית או ניהול פרויקט בתחום זה.
יכולת ביצוע סקרי סיכונים ביטחוניים.
6.2.5
יכולת כתיבת תיקי שטח ופק"מים.
6.2.6
יכולת הכנת תוכנית שנתית כולל תקציב שנתי.
6.2.7
יכולת הכנת מצגות הסברה בעברית ובאנגלית.
6.2.8
יכולת הכנת הליך תחרותי להעסקת חברות אבטחה לסיור ותגובה על הקו וליווי
6.2.9
ההליך.
 6.2.10יכולת הכנת הליך תחרותי מלא למתן שירותים של חברת אינטגרציה לתכנון,
אספקה ,התקנה ושירות תמיכה ותחזוקה שוטפת של מערכות ביטחון ואבטחה
אלקטרוניות וליווי ההליך.
 6.2.11יכולת כתיבת נהלים על בסיס נהלי משטרת ישראל.
 6.2.12יכולת הכנת תפיסת אבטחה כוללת (תוכנית אב לאבטחה).
 6.2.11יכולת פיקוח אחר ביצוע עבודות מיגון פיזי ומערכות מתח נמוך.
 6.2.11יכולת הכנת הליך תחרותי למיגון מתקני הגז הטבעי.
 6.2.15יכולת לביצוע בקרה וביקורת.
 6.2.16יכולת לפיקוח ובקרה אחר חשבוניות חברת האינטגרציה או כל ספק אחר ,בהתייחס
למחירי שוק וסבירות המחירים.
 6.2.17יכולת מעקב וניהול תהליך בקרה אודות הצטברות ערך המערכת של החברה,
בהתייחס לתחזוקה שוטפת שהינה נגזרת מערך המערכת (באחוזים).
 6.2.18שליטה בשפות :עברית ברמת שפת אם ,אנגלית ברמה גבוהה.
הערה :הדרישות לעיל הן כלליות אף אם לא צוינו בתנאי הסף.
המציע ו/או מי מטעמו יבצעו כל דבר שסביר ומקובל ממומחה בתחום שירותים אלה ,אף אם
לא צויין במפורש בנספח זה ,על מנת שתוצרי השירותים יתאמו במלואם למטרה והשימוש
שנועדו להם לצורך מיגון ואבטחת עובדי ומתקני החברה ,בהתאם לדרישות החברה או הממונה
מטעמה ,לרבות דרישות גופים מקצועיים המנחים את החברה (בתאום עם החברה) ,לשביעות
רצונה המלא של נתג"ז.
מבלי לגרוע באמור לעיל ,מובהר ,כי שרותי הייעוץ כוללים את כל האמור להלן:
מתן ייעוץ וחוות דעת מקצועיות בפורומים מקצועיים רלבנטיים של החברה ו/או
6.1.1
אצל גורמים מחוץ לחברה ,בקשר לשירותים הנדרשים לחברה.
הכנת לוח זמנים לביצוע משימות ואישורו מול החברה.
6.1.2
ביצוע סיורי היכרות באתרים הנדרשים לצורך מתן השירותים.
6.1.1
כתיבת מסמכים (כולל תיקונם לפי דרישת החברה ו/או מי מטעמה ואישורם מול
6.1.1
אגפי ומחלקות החברה ו/או גורמים מחוץ לחברה לפי דרישה ולשביעות רצון החברה)
לדוגמא :מוסמך הנחיות עקרוני לתכנון הכולל את כל מרכיבי ואמצעי האבטחה
והמיגון הנדרשים לרבות תשתיות חשמל ותאורת ביטחון;
הכנת תיק תכנון כולל הגדרות ,תוכניות הנדסיות וכתב כמויות  -מפורטים.
6.1.5
עדכון תשריטים שימסרו מהחברה.
6.1.6
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6.1.7

6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1

6.5

השתתפות בהכנת תכנים ומסמכים מקצועיים לצורך הליכי התקשרות מכל סוג של
החברה לאבטחה ומיגון לרבות מכרז לבחירת חברת אינטגרציה ,בדיקת הצעות
המוגשות לחברה ומתן חוות דעת לגביהם ,השתתפות במו"מ מול קבלנים/ספקים.
פיקוח עליון על ביצוע עבודות יישום התכנון.
בדיקת ואישור חשבוניות שיוגשו ע"י חברת האינטגרציה למיגון מתקני החברה,
בהתאמה לכתבי הכמויות.
בדיקות קבלה ,עד קבלה סופית ואישור הפעלה מבצעי למערכות האבטחה והמיגון.
סיוע לחברה בקבלת אישורים מול גורמים מוסמכים של המדינה.
ייעוץ מקצועי בנושא ניהול שוטף של התקשרויות החברה עם קבלנים/ספקים בתחום
האבטחה והמיגון ויישומן וסיוע בפתרון מחלוקות אם ישנן.

חובות אמון אישי ומיוחדים
מובהר כי שירותי הייעוץ מבחינת החברה הנם שירותים הדורשים יחסי אמון
6.1.1
מיוחדים ומוגברים מטעם המציע ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
למען הסר ספק ,המציע וכ"א המועסק מטעמו בביצוע השירותים מחויבים בדיווח
6.1.2
מלא של הנתונים והעובדות לממונה מטעם נתג"ז בקשר עם ביצוע השירותים (מבלי
לגרוע מחובתם לבצע את תפקידם כנדרש לפי המכרז ,ההסכם ונספחיו).
אי עמידה בדרישות אלה ע"י המציע ו/או מי מטעמו מהווה הפרה יסודית של ההסכם
6.1.1
מצד המציע.
כשירות מקצועית של כ"א מטעם המציע
מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז ובהסכם ,במידה ולא הועמד כ"א המתאים ואשר אושר
ככזה ע"י הממונה ,כנדרש בהתאם למפרט זה ו/או לדרישות תנאי הסף במכרז ,תוך זמן סביר
מדרישת הממונה בהתאם ללוחות הזמנים הנדרשים לחברה ,יהווה הדבר הפרה יסודית של
ההסכם מצד המציע.

פרק ב' – שונות
.1

לצורך ביצוע המשימות שלעיל יבצע היועץ את האמור כל האמור להלן:
 1.1היועץ ייזום ויפגוש עם כל הגורמים הרלבנטיים (לרבות לשם הצגת הנושא ,קידומו והטמעתו),
יגבש לו ח זמנים מפורט וסביר בהתחשב בלוחות הזמנים הנדרשים לחברה ואבני דרך ויעדכנם
– לוח הזמנים יידרש לקבל את אישור הממונה מראש.
 1.2במידה והוגדר ליועץ כי משימה תבוצע במסגרת שעות שנקבעה מראש ,על היועץ להשלימה
במלואה במסגרת זו.
 1.1היועץ לא יחרוג מלוחות הזמנים שיוגדרו ,אלא באישור מראש ובכתב של הממונה שינתן לפי
שיקול דעתו הבלעדי.
 1.1חומר מכל סוג שהוא שיכין היועץ ו/או מי מטעמו עבור החברה במסגרת השירותים ,ללא יוצא
מן הכלל ,ימסר לממונה מטעם החברה בקבצי  WORDו ,PDF -לפי שיקול דעתו הבלעדי של
הממונה ובתאום עמו .סעיף זה הנו מעיקרי ההתקשרות.
 1.5מובהר ,כי החברה תהיה בעלת כל זכויות הקניין לרבות קניין רוחני במסמכים ותוכנם שיוגשו
כאמור ע"י היועץ ,והיועץ לא יעשה בהם שימוש עבור כל גורם למעט לצורך מתן השירותים
עבור החברה.
 1.6היועץ יסייע לנתג"ז בבחינה ,כתיבה וטיפול בנושאים מקצועיים נוספים לפי דרישת הממונה
ללוחות זמנים ושעות שיקבעו לכך ע"י הממונה מטעם נתג"ז ובתאום עמו.

.2

נהלי עבודה כלליים
 2.1המציע ו/או מי מטעמו יונחו ע"י אגף הביטחון והחירום של נתג"ז ("הממונה").
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 2.2כל מסמך שעל היועץ להגיש במסגרת השירותים ,יוגש על ידו בשלב ראשון לבחינת ואישור
הממונה והיועץ יבצע תיקונים ויגיש לאישור מחודש ככל שנדרש ,במסגרת לוחות הזמנים
שנקבעו לאותה משימה.
 2.1העבודות יבוצעו באופן אישי ע"י היועץ מטעם המציע שהוגש במכרז או באמצעות אנשי
מקצוע מטעם המציע ,שהממונה אישר מראש כי יבצעו את העבודה .עבודה ע"י אדם אחר
מטעם המציע שקיבל את אישור הממונה לבצע סוג עבודה מסוים ,לא יגרע מחובת היועץ
מטעם המציע עצמו לבקר את איכות עבודתו ולתקנה לפני הגשתה לבחינת ועיון החברה או
הממונה וישא באחריות המקצועית המלאה לכך.
 2.1היועץ ידווח לממונה על התקדמות וסיום המשימות שבטיפולו ,מעת לעת ,לדרישת הממונה
(לרבות בכתב  -אם יידרש).
 2.5היועץ יגיש דיווח סופי בהשלמת כל משימה שיציג את כלל הדברים שבוצעו במסגרתה תוך
פירוט ניצול שעות לצרכי בקרה.
 2.6היועץ יציג לממונה לרבות לגורמים אחרים עליהם יחליט הממונה ,את התקדמות המשימה ,על
בסיס זימוני ישיבות שיתואמו בנפרד.
 2.7לקראת ישיבות כאמור יפיץ היועץ חומר כתוב ויכין מצגת בעברית ו/או באנגלית בהתאם
לדרישת הממונה ובתאום עמו.
 2.8כל משימה שתבוצע ע"י היועץ תשולם על בסיס הצעת המחיר ,ללא תוספת בגין הוצאות נלוות
או אחרות ,כגון לצרכי חניה או הפקת תשריטים וכדומה.
 2.9כל הגשת חשבונית של המציע ,תותנה בתהליך מקדים שיבצע היועץ עם אגף הביטחון והחירום
של החברה ,במטרה לקבל את אישור האגף לביצוע המשימה ותכולתה.
 2.10המציע יידרש להעביר דוח שעות מפורט ודוח אודות פעילותו במסגרת דרישות החברה .הדוח
יימסר על פי דרישת הממונה ויכול להיות חודשי או מצטבר.

פרק ג' – תיאור כללי של משימות הייעוץ
.1

.2

בחינת מצב קיים  /עתידי
איסוף נתונים אודות מערכות המיגון והאבטחה הטכנולוגית הקיימות יחד עם מערך האבטחה הכולל
 אבטחה חמושה (סיירים ומאבטחים) ופעילות מוקד הביטחון הארצי וגיבוש המלצות כמפורטלהלן:
 1.1הצבעה על פערים באמצעי מיגון ומערכות אבטחה טכנולוגיות אל מול הגדרות האיום
המעודכנות ואל מול אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
 1.2מיפוי הפערים בתחומי שירות ותחזוקה שוטפת של מערכות האבטחה הכוללת.
 1.1מיפוי האפשרויות לייעול וחסכון בהפעלת מערך האבטחה הכולל ,ללא פגיעה בטיב ואיכות.
 1.1הצגת חלופות שונות ,אומדני עלויות וסדרי עדיפויות לביצוע.
תוכנית האב  /שיטת (תורת) כוללת לאבטחה
רענון ,עדכון ואישור מחדש (תיקוף) תוכנית האב לאבטחת מתקני החברה ותוואי ההולכה לגז טבעי,
תיקוף מול משטרת ישראל וגורמים מנחים אחרים תוך התייחסות גם לנושאים המקצועיים הר"מ:
 2.1בדיקה ועדכון (במידת הצורך) של הגדרות האיום של הגופים המנחים מקצועית בתחום
אבטחת מתקני תשתיות:
 2.1.1משטרת ישראל (אבטחה חמושה והגנה פיזית).
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.3

.4

 2.1.2מערך הסייבר הלאומי (הגנת תשתיות מחשב קריטיות).
 2.1.1צה"ל  -פיקוד העורף (הגנה מאיומי מלחמה ,ירי רקטות וכד').
 2.1.1צה"ל (אבטחת מתקנים ימיים).
אבטחת משרדי ומתקני החברה
 1.1איסוף נתונים ,גיבוש המלצות למתן מענה אבטחתי יעיל ואפקטיבי ,תכנון מפורט ליווי ופיקוח
צמוד עד למסירת הפרויקט לחברה ,להקמה ,שדרוג ,שינוי או העברה וכיו"ב של מתקני החברה
(מאוישים או בלתי מאוישים) כמפורט להלן:
 1.1.1מתקני גז יבשתיים וימיים.
 1.1.2מתקנים ומרכזי התחזוקה של החברה (כיום בצפון ,מרכז ודרום).
 1.1.1מרכזי אחסנה לוגיסטיים.
 1.1.1משרדי החברה.
 1.1.5מתקני חירום.
 1.1.6מתקנים אחרים ,ככל שיהיו.
ליווי הקמת מערכות ומתקני מערכת הולכת גז הטבעי
ליווי תהליך הקמת המערכות והמתקנים.
 1.1תכנון מפורט למערכות אבטחה ומיגון למתקני הגז ,בשילוב מפרטים טכניים ופתרונות
הנדסיים ובדגש:

.5

 1.1.1מתן מענה לסוגיות אבטחתיות הנדסיות (בתחום ההנדסה האזרחית ותחום מערכות
המתח הנמוך) ,במתקני הגז הטבעי ,כולל מתקנים מורכבים ,בים או ביבשה .המענה
יכלול השתתפות בפגישות עבודה והכנת מפרטים לביצוע ,ככל שיידרש.
 1.1.2מתן הנחיות למיגון ואבטחה של מתקנים שאינם מתקנים סטנדרטיים.
 1.1.1מתן פתרונות מיגון ,כולל מפרטים הנדסיים ,למיגון המתקנים כנגד איום של ירי תלול
מסלול.
 1.1.1מתן מענה למיגון פיזי של מתקנים ומערכות ובכלל זה  -גדרות ,שערים ,חדרים שבהם
ציוד רגיש ,מנעולים לנעילת מגוון של פתחים וכדומה.
 1.1.5ליווי ההקמה משלב התכנון ועד שלב המסירה הסופי של המתקן לחברה (כולל בדיקת
תוכניות)  -להקמת מתקן חדש  / PRMSמתקן קבלה (מתקן מורכב) ,להקמת מתקן
חדש תחנת הגפה  /תחנת מניה או שווה ערך (וכל מתקן שאינו מתקן מורכב) ,להקמת
מתקנים אחרים.
ביצוע סקרי סיכונים
ביצוע סקרי סיכונים ביטחוניים מקיפים ועדכונם ,כמפורט להלן:
 5.1לתוואי יבשתי.
 5.2לתוואי ימי.
 5.1למוקד הביטחון החליפי  /נוסף.
 5.1להקמת מתקן חדש  / PRMSקבלה (מתקן מורכב).
 5.5להקמת מתקן חדש תחנת הגפה  /תחנת מניה או שווה ערך (וכל מתקן שאינו מתקן מורכב).
5.6
5.7

להקמת מתקן ימי/אחר.
תוואים נוספים ,ככל שיידרש (כולל יתכן גם לתוואים בהם מערכת ההולכה הקיימת מוכפלת).
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.6
.7

.8

 5.8עדכון סקרי סיכונים.
ביצוע סקרי שרידות
ככל שיידרש.
כתיבת נהלים ,עדכון ורענון
כתיבת נהלים ורענון נהלים קיימים ,ככל שיידרש ,בדגש:
 7.1נהלי הביטחון המפורטים באוגדן הנהלים.
 7.2הוראות זמניות.
 7.1תיקי שטח.
 7.1פק"מים.
 7.5תיק אב לאבטחת אירוע.
 7.6תיק חירום –על בסיס הנחיות הגורמים המנחים ,לרבות פקע"ר ורח"ל.
 7.7נוהלי החירום בהתאם להנחיות הגופים המנחים.
 7.8נהלים אחרים לפי דרישה.
ליווי הקמת מוקדי ביטחון  /בקרה ארציים ומרכזי הפעלה בחירום (קבועים ,חליפיים ולחירום)
8.1
8.2

.9

איסוף נתונים ,גיבוש המלצות למתן מענה יעיל ואפקטיבי.
תכנון מפורט ליווי ופיקוח צמוד עד למסירת הפרויקט לחברה ,להקמה ,שדרוג ,שינוי ,תוספת
או העברה וכיו"ב של מוקד הביטחון ומרכז הבקרה של החברה ,ובכלל זה:

 8.2.1הכנת איפיון מפורט ומפרטים טכניים (כולל ריהוט פונקציונאלי בדגש על הנדסת אנוש).
 8.2.2הגדרות פונקציואנליות לארגון וסידור מוקד הביטחון/מרכז הבקרה/מרכז הפעלה ,תוך
התייחסות להנדסת אנוש ופונקציונאליות.
 8.2.1מתן מענה למיקום בעלי תפקידים בשגרה ובחירום ,כולל תכנון עמדה אחורית לפיקוד
ושליטה.
 8.2.1מתן המלצה למערכות שליטה ובקרה
 8.2.5איפיון מיגון מוקד הביטחון/מרכז הבקרה/מרכז הפעלה ,על בסיס דרישות הגורמים
המנחים ,כולל מיגונים פיזיים ,אלקטרוניים ומיגון כנגד איומי טילים ,כולל איומים
בלתי קונבנציונאליים.
הנחיית תחום אבטחה פיזית
הדרכה ,תרגול ,בקרה ,ביקורת ,כתיבת נהלים או מפרטים או פרוצדורות עבודה או פעילות אחרת
שוות ערך לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 .10ליווי צמוד של מכרזים  /הליכי התקשרות אחרים
 10.1הליך מלא וכולל לבחירת חברת אינטגרציה לביצוע עבודות אספקה והתקנה של מערכות
ביטחון ואבטחה אלקטרוניות למתקני הגז ,כולל שירות תמיכה מרחוק ותחזוקה שוטפת.
 10.2הליך לבחירת ספק לאיוש מוקד ביטחון (במידת הצורך).
 10.1הליך להעסקת חברות אבטחה לסיור ,תגובה לאירועים ופיקוח (במידת הצורך).
 10.1הליך אחר ככל שיידרש בתחום הביטחון.
בנושאים שלעיל יידרש היועץ לבצע את הדברים הבאים :הגדרת מכלול הדרישות הפרטניות לבחירת
ספקי שירותים  /קבלנים ,כולל הכנה ועדכון מקצועי של מסמכי המכרז וההסכם (בסיוע יעוץ משפטי
מטעם החברה – היועץ אינו נדרש לתת שירותים משפטיים עצמם) (לרבות ומבלי למעט :למידת המצב
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הקיים והפקת לקחים ,מפרט שירותים ודרישות טכניות ומקצועיות ,דרישות הקמה ,שירות ותחזוקה,
כתבי כמויות ומחירונים ,המלצה על משתתפים פוטנציאלים ,הבהרות ותיקונים ,הכנה וביצוע סיורי
קבלנים ,בדיקת הצעות ,ראיונות אישיים ,המלצות ,השתתפות בישיבות ומו"מ ,וליווי מקצועי אישי
של ההתקשרות בפועל).
 .11הכנת תוכנית עבודה שנתית ועדכונה
כולל תכנון תקציב אבטחה בראיה תקופתית  /שנתית  /ארוכת טווח ,ועדכון התוכנית מעת לעת.
 .12ביצוע בקרה וביקורת על פי צורך ודרישה
השתתפות בסיורים ,פיקוח עליון באתרי העבודה ,השתתפות בדיונים מקצועיים בעברית ובאנגלית,
הכנת ניירות עמדה וחוו"ד מקצועיות בנושאים ביטחוניים ,ביצוע ביקורת ובקרה והגשת מסקנות
והמלצות בתחום הביטחון ,ככל שיידרש.
 .13הכנת החברה להתמודדות עם אירוע חירום
ליווי  ,הכנה (לרבות כתיבת מסמכים) ,הטמעה ,תרגול ויזום תרגילים ,בקרה והפקת לקחים ותאום
ממשקי החברה עם כל הגורמים הרבלנטיים החיצוניים לחברה ,בקשר עם הכנת החברה
להתמודדות עם אירוע חירום מכל סוג (ביטחוני ,תפעולי ,בטיחותי ואחר).
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(מעטפה א')
נספח ג' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ , ________________________ ___ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ________________
מכתובת _________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן :אני משמש בתפקיד________________________
ב___________________ [שם מלא של המציע – התאגיד/עוסק מורשה] (להלן" :המציע") ומוסמך
לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למתן שירותי יועץ
ביטחון ומיגון (מס'  )INGL/TENDER/2019/33שנערך על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
 .1יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□
□
*
**
***

המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעות
במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .11.10.02
"עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –  ,2011גם עבירה
על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 .2יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□
□

חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן:
"חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

 .1למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  1לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
□
□

חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה ,והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

 .1במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לפי
הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה ( – )2הוא
מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם
פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את חלופה ב' לעיל -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  10ימים ממועד התקשרותו עם העירייה (ככל שתהיה התקשרות
כאמור).
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך
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אישור
אני הח"מ עו "ד_______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_________________________ 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 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה
דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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(מעטפה א')
נספח ד' – אישור זכויות חתימה בשם המציע
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח __________________  ,מס' רישיון __________ מאשר/ת ,כדלקמן:
שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________
ומר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ___________________________ בשם
_________________________________________________ [השלם שם המציע] (להלן:
"המציע") על מסמכי המכרז ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם על ידי המציע ,וצורף
להצעתו במסגרת המכרז ,נחתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם
למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע .כן אני מאשר/ת ,שאין כל צורך בהליך משפטי
נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

________________
תאריך
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(מעטפה א')
נספח ה' – 1תצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון המציע

אני הח"מ _____________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני מגיש את התצהיר בשם _________________________ (להלן" :המציע") שאני מורשה חתימה
שלו ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו.
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה התקיימו במציע כל אלה:
 )1המציע הינו חברה רשומה במרשם החברות בישראל או עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו-
;1975
 )2המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו ,1976-וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו.
 )1המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976לעניין תשלום שכר
מינימום ,העסקת עובדים זרים כדין והעסקת אנשים עם מוגבלויות;
פירוט ניסיון המציע  -לצורך בחינת תנאי הסף
יש למלא את הפרטים והטבלאות דלהלן אודות ניסיון המציע:
 .1סקר סיכונים
 .1.1בתקופה שהחלה ביום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,המציע ביצע והשלים סקר סיכונים,
אחד לפחות ,בתחום הביטחון ,עבור גוף ביטחוני או עבור חברת תשתית ,שהוכן לדרישת גוף
ביטחוני.
מס"ד

תחום

שם הגוף לו הוכן הסקר

תאריך השלמת הסקר

1
2
1
1
5
6
7
8
9
10
 .2תכנית אב/שיטת (תורת) אבטחה כוללת.
 .2.1בתקופה שהחלה ביום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,המציע השלים תכנון וכתיבת תכנית
אב/שיטת (תורת) אבטחה כוללת או בחינה כללית של תוכנית אב/שיטת אבטחה כוללת קיימת
ועדכונה/אישורה מחדש.
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מס"ד

סוג מתקן

שם הגוף לו נכתבה התכנית

תאריך השלמת
התכנית

1
2
1
1
5
6
7
 .3נהלים מקצועיים ו/או תיקי שטח.
 .1.1בתקופה שהחלה ביום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,המציע כתב לפחות  2נהלים מקצועיים
ו/או תיקי שטח ופקודות מבצע (פק"מ) ,בנושאי ביטחון ,עבור גוף ביטחוני או עבור חברת תשתית,
שהוכן לדרישת גוף ביטחוני.
מס"ד

תחום

שם הגוף לו נכתבו הנהלים

תאריך השלמת הנוהל

1
2
1
1
5
6
7
8
9
10
11
12
11
11
15
16
17
18
19
20
21

35
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

 .4הכנת הליך תחרותי
 .1.1בתקופה שהחלה ביום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,המציע השתתף בהכנת הליך תחרותי
או הליך התקשרות אחר לקבלת שירותים מחברת אינטגרציה המספקת למזמין את כל
השירותים הבאים :תכנון ,אספקה ,התקנה ושירות של מערכות בטחון ,אבטחה אלקטרוניות
ותקשורת למתקן המחובר למוקד ביטחון עבור גוף ביטחוני.
מס"ד

סוג ההליך

שם הגוף לו הוכן ההליך

תאריך השלמת ההליך

1
2
1
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
אישור עו"ד

אני הח"מ ______________,עו"ד (מ.ר ,)__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
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.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
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פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

(מעטפה א')
נספח ה' – 2תצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון היועץ
אני הח"מ _____________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני מגיש את התצהיר בשם _________________________ (להלן" :המציע") שאני מורשה חתימה
שלו ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו.
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה התקיימו ביועץ המועסק מטעמי כל אלה:
שם היועץ___________________________:
 .1בוגר תואר ראשון או בעל תעודת הסמכה כטכנאי או הנדסאי ,ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה
גבוהה בישראל או משרד החינוך ,לפי העניין.
 .2בתקופה שהחלה ביום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,היועץ הכין ,ביצע והשלים סקר סיכונים
בתחום הביטחון עבור גוף ביטחוני או עבור חברת תשתית שהוכן לדרישת גוף ביטחוני.
מס"ד

תחום

שם הגוף לו הוכן הסקר

תאריך השלמת הסקר

1
2
1
1
5
6
7
 .1בתקופה שהחלה ביום  1.1.2011ועד למועד הגשת ההצעה ,היועץ תכנן מיגון פיזי ואלקטרוני או ניהל
פרויקט למתן מענה אבטחה הכולל מיגן פיזי ואלקטרוני עבור גוף ביטחוני או עבור חברת תשתית
שהוכן לדרישת גוף ביטחוני.
מס"ד

סוג המתקן

שם הגוף לו הוכנה התכנית/פרויקט

תאריך השלמת
התכנית/פרויקט

1
2
1
1
5
6
7
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אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

_________________
תאריך

____________________________
חתימת היועץ

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________,עו"ד (מ.ר ,)__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
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.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
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אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

(מעטפה א')
נספח ה' – 3התחייבות להעסקת אנשי המקצוע ופירוט ניסיונם
אני הח"מ _____________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני מגיש את התצהיר בשם _________________________ (להלן" :המציע") שאני מורשה חתימה
שלו ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו.
הנני מצהיר ,כי נכון למועד הגשת ההצעה התקיימו במציע כל אלה:
לצורך מתן השירותים ,אעסיק ,באופן ישיר או באמצעות חברת בת או באמצעות מיקור חוץ ,את כל בעלי
התפקידים הבאים:
 .1יועץ להנחיית תחום אבטחה פיזית חמושה ,בעל ניסיון של  1שנים לפחות בהנחיית תחום אבטחה
פיזית חמושה לאחד מהגופים מרשימת הגופים המונחים בתוספת הראשונה או השנייה או הרביעית
בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,תשנ"ח 1998-או לגוף ביטחוני ,או לגוף פרטי בקנה מידה
גדול ובפרישה של לפחות  2ממחוזות משטרת ישראל.
לעניין סעיף זה "הנחייה" משמע כל אחת מהחלופות הבאות :הדרכה ,תרגול ,בקרה ,ביקורת ,כתיבת
נהלים/מפרטים/פרוצדורות עבודה או פעילות אחרת שוות ערך לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .2מהנדס אלקטרוניקה או מהנדס חשמל בתחום האלקטרוניקה ,המוסמך ע"י מוסד אקדמי מוכר ע"י
המועצה להשכלה גבוהה ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות בתכנון (כולל כתיבת מפרט טכני) ופיקוח על
הקמת מערכת מתח נמוך ,בתחום המיגון והאבטחה האלקטרוני.
 .1מהנדס בתחום ההנדסה האזרחית ,שהוסמך ע"י מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
בישראל ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,וביצע את כל האמור:
 .1.1תכנן מערכת מיגון פיסי ,אחת או יותר ,הכוללת לפחות :חומות ושערים מפני איום רכב מתפרץ,
גדרות וגגות מפני איום רקטות וטילים ,ועמודי מצלמות במעגל סגור;
 .1.2תכנן מערכת מיגון פיסי ואלקטרוני ,אחת או יותר ,למתקני רמה א' או למתקן בעל מאפיינים
דומים של משטרת ישראל או משרד הביטחון או צה"ל או שב"כ או המוסד או למשרד של מדינת
ישראל או נציגות שלה בחו"ל.
 .1.1פיקח וביקר על עבודה אחת או יותר להקמת מיגון פיזי.
ניתן להסתמך על יותר ממהנדס אזרחי אחד ,ובלבד שכל אחד מהמהנדסים המוצעים עומדים בתנאי
ההשכלה ולפחות באחד מתנאי הניסיון ,ויחדיו הם עומדים בכלל תנאי הניסיון לעיל.
שם היועץ
בעל התפקיד
מס"ד
(ככול שידוע בשלב הגשת ההצעות)

1
2
1

יועץ להנחיית תחום אבטחה פיזית חמושה
מהנדס אלקטרוניקה או מהנדס חשמל בתחום האלקטרוניקה
מהנדס בתחום ההנדסה האזרחית

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
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אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

אישור עו"ד
אני הח"מ ______________,עו"ד (מ.ר ,)__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני,
במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
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.
_________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת
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אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

(מעטפה א')
נספח ו' – 1הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים (מציע)
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזה בשם _______________________________________ [שם
מלא][ ______________ ,ח.פ/.ת"ז] (להלן" :המציע") שהוא מציע במכרז פומבי

מס'

 INGL/TENDER/2019/33למתן שירותי יועץ ביטחון ומיגון (להלן" :המכרז") כדלקמן:
א .הנני משמש בתפקיד _________________ במציע ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
ב .הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור
החברה ו/או מי מטעמה ולהימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
ג .בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם
או במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה ,כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות /ני"ע/
דירקטורים בתאגיד /בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל גוף
אחר רלוונטי ,המתחרה בעסקי החברה.
ד .תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה ,ואין
בתפקידינו או עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור
החברה .במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות לחברה ,לרבות במהלך
השתתפותנו בישיבות ,הננו מתחייבים להודיע על כך למנכ"ל החברה ,מיד כשייוודע לנו על ניגוד
עניינים אפשרי .כמו כן ,אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין,
לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
ה .בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא נציע ו/או
לא ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת ,לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או
לאחר סיומו מכל סיבה ,עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה,
לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של
רשות ובין בדרך אחרת ,במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך
ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של
החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר
להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
ו .לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי  /סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל
הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ,וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
ז .לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית ,וכן לא
נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
ח .אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו
שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם ,לרבות
השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
ט .הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
י .אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף
תפקידנו כנותן שירותים לחברה.
יא .הננו מצהירים ,כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את
כל הוראותיה.
ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

תאריך

41
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה השלכות
פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

(מעטפה א')
נספח ו' – 2הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים (יועץ)
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
אני הח"מ ,__________________________ ,ת.ז ,________________ .מצהיר ומתחייב בזה
כדלקמן:
.1
.2
.1

.1

.5

.6
.7
.8
.9
.10

הנני משמש בתפקיד _________________ ב _________________ -ותצהירי והתחייבות זו
ניתנת כחלק מהגשת הצעה במכרז פומבי מס'  INGL/TENDER/2019/33למתן שירותי יועץ ביטחון
ומיגון.
הריני מתחייב בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידי בעבור
החברה ו/או מי מטעמה ולהימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אני אמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם
או במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה ,כל מידע הקשור בהיותי בעל מניות  /ני"ע /
דירקטורים בתאגיד  /בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל גוף
אחר רלוונטי ,המתחרה בעסקי החברה.
תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם העבודות שיבוצעו על ידי בעבור החברה ,ואין בתפקידי או
עיסוקי האחרים כדי לפגוע ביכולתי לבצע את העבודות שיבוצעו על ידי בעבור החברה .במקרה של
היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות לחברה ,לרבות במהלך השתתפותי בישיבות ,הנני
מתחייב להודיע על כך למנכ"ל החברה ,מיד כשייוודע לי על ניגוד עניינים אפשרי .כמו כן ,הנני מתחייב
לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים
ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
בנוסף לחובות והאיסורים החלים עליי מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא אציע ו/או
לא אתן ו/או אקבל ו/או אבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת ,לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או
לאחר סיומו מכל סיבה ,עבורי ו/או עבור אדם ו/או עסקי ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה ,לרבות
המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין
בדרך אחרת ,במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות ו/או
כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא
משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל
הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
לא שידלתי ו/או שיתפתי פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי  /סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל
הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ,וכן לא אעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
לא שידלתי ו/או שיתפתי פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית ,וכן
לא אעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
הנני מתחייב להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
אין באמור בהצהרתי והתחייבותי זו כדי לגרוע מחובותיי על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו
בתוקף תפקידי כנותן שירותים לחברה.
הנני מצהיר כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנתי את תוכנה ,והנני מתחייב לקיים את כל
הוראותיה.

ולראיה באתי על החתום:
שם מלא

תפקיד

חתימה

תאריך
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(מעטפה א')
נספח ז' – התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה")
הואיל :והח"מ( _______________ ,להלן" :מקבל המידע") עתיד להתקשר עם החברה לצורך מתן
שירותים כהגדרתם במסמכי ההזמנה להציע הצעות (להלן" :השירותים");
והואיל :ובמסגרת ו/או לצורך מתן/קבלת השירותים החברה עומדת לחשוף בפני מקבל המידע ובפני
עובדיו (או שיתגלה לנו באופן אחר) מידע סודי כמפורט בכתב התחייבות זה להלן;
והואיל :והמידע הסודי אותו עומדת לחשוף החברה בפני מקבל המידע או המידע הסודי לו עשוי מקבל
המידע להיחשף יכול ויהווה גם מידע פנים ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן:
"מידע פנים");
והואיל :והסכמת החברה להתקשר עם מקבל המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל המידע רק
בתנאי מותנית וכפופה לכך שיתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש במידע
פנים.
לפיכך מקבל המידע מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה (לעיל ולהלן" :כתב התחייבות זה")
כדלקמן:
 .1מידע סודי
בכתב התחייבות זה יהיה למונח "מידע סודי" ,בין היתר ,הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:
מידע או כל חלק ממנו ,בנוגע לעסקי החברה ,תכניותיה ,תקציבה ,סודותיה המסחריים ,דרך
פעולתה ,קניינה הרוחני ונתונים אודות פעילותה ,שהגיע לידי מקבל המידע ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,נתונים מדעיים ,סטטיסטיים ,מסחריים ו/או טכניים ,פרטים בנוגע ליכולות
טכנולוגיות ,תהליכים וכל דוגמאות ,מסמכים ,מפרטים ,תכניות ,שרטוטים ,טבלאות ,תכניות
עסקיות ,רשימות של לקוחות ,נתונים בנוגע לשווקים ונתונים אחרים( ,בכתב ,בקבצי מחשב או בכל
אופן אחר ,לרבות בעל פה) נוסחאות ,רישומים ,תרשימים ,מסמכים ,תיאורים ,תוכניות ,תהליכים,
שיטות ,שיטות עבודה ,אסטרטגיה ,מפרטים ,מודלים ,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 ,קשרי מסחר ,חישובים כלכליים,
ניתוחים פיננסים ,ניתוחיים כלכליים וחשבונאיים ,לרבות ,מבלי למעט ,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 החברה ,ליקויים
וכשלים מכל מין וסוג שהוא ,כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין לחברה,
וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא
הקשור בעיסוקיה של החברה או הקשור בכך בכל צורה שהיא ,למעט כל מידע אשר נוכיח כי בעת
גילויו היה או הפך להיות ,שלא עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו ,בנחלת הכלל.
 .2התחייבות לשמור על סודיות
 .2.1החברה תמסור למקבל המידע את המידע הסודי הנחוץ ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשם מתן /
קבלת השירותים על ידי מקבל המידע .מובהר ,כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את
החברה לגלות מידע כלשהו ,וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשיקול דעתה המוחלט של החברה.
 .2.2עוד מובהר ,למען הסר ספק ,כי אין בגילוי על ידי החברה של כל מידע ,בין שהינו סודי ובין אם
לאו ,משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו ,מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו
מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.
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 .2.1מקבל המידע מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעבירו לכל אדם או גוף,
ולא לעשות בו ,או בכל חלק ממנו ,כל שימוש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בכל דרך שהיא ,אלא
לצורך השירותים.
 .2.1מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב מקבל המידע ,כי לא יפרסם את המידע הסודי ,ולא
יעבירו לצד שלישי כלשהו ,מכל סיבה שהיא ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 .2.5התחייבויות מקבל המידע ,כאמור בכתב התחייבות זה ,לא יחולו על מידע סודי אשר מקבל המידע
יוכיח כי הוא:
א .נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה;
ב .נמצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות זה ,שלא בגין
הפרת התחייבות כלשהי על ידי מקבל המידע;
ג .התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו ולהעבירו;
ד .פותח על ידי מקבל המידע באופן עצמאי ,ללא קשר למידע הסודי.
מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים או שילובים
מסוימים שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים למקבל המידע.
 .2.6מקבל המידע מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו/יועציו אשר יעסקו
במתן  /קבלת השירותים האמורים לחברה  /מאת החברה ,ובאותה מידה שהמידע הסודי חיוני
לצורך ביצועם על ידם .מקבל המידע מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש
במידע פנים ,כאמור בכתב 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 פי תנאי כתב התחייבות זה .מקבל המידע יהיה אחראי
לכל הפרה מצד עובדינו ו/או כל מאן דהוא אחר מטעמו של בכתב התחייבות זה.
 .2.7מקבל המידע מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שיכפול ו/או שעתוק ו/או שיחזור בכל דרך שהיא,
של כל חלק מהמידע הסודי ,מבלי לקבל אישור לכך ,מראש ובכתב ,מהחברה .עוד מתחייב מקבל
המידע להחזיר לחברה מיד עם סיום מתן  /קבלת השירותים על ידו או מיד עם דרישתה הראשונה
של החברה ,לפי המוקדם ,כל מסמך ,מפרט ,שרטוט ,טבלה ,דוגמה ,תכנית וכל נתונים רשומים
אחרים אשר הגיעו אליו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכן כל רישומים ,דוחות ונתונים רשומים
אחרים ,אשר נוצרו על ידו או נצברו אצלו בקשר עם מתן  /קבלת השירותים.
 .2.8התחייבות מקבל המידע לשמירת הסודיות ואי-השימוש במידע הסודי הכלולה בהסכם זה אינה
מוגבלת בזמן.
 .3אי עשית שימוש במידע פנים
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של מקבל המידע על פי כתב התחייבות זה ,מקבל המידע מתחייב ,כי היה
והמידע הסודי יהיה בגדר מידע פנים ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות
ערך ") ,לא ייעשה מקבל המידע כל שימוש במידע הסודי אשר עלול להוות שימוש במידע פנים כהגדרתו
בחוק ניירות ערך.
 .4רישיון והסכמים עתידיים
 .1.1מקבל המידע מצהיר ,כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא מובא לידיעתו אך
ורק לשם מתן  /קבלת השירותים.
 .1.2מקבל המידע מצהיר ומאשר בזה ,כי ידוע לו כי מסירת המידע הסודי לידיו ,על ידי החברה או מי
מטעמה ,אינה מהווה הענקת רשיון או כל זכות אחרת בקשר למידע הסודי ,והוא מתחייב לא
לנהוג במידע הסודי מנהג בעלים.
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.5

.6

.7

.8

פיצוי בגין הפרת התחייבויות מקבל המידע
מקבל המידע מתחייב כי ידוע לו כי התרשלות על ידו או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בשמירתו של כל
מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידו שיש בו כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת
המידע או כל חלק 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/או ההוצאות שייגרמו לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כתוצאה
מהפרת התחייבויותיו דלעיל ,וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים ,העומדים
לרשות החברה על פי כל דין ,עקב הפרת התחייבויותיו כאמור.
ויתור
שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ,או על פי
כל דין ,או כויתור או כהסכמה מצידה להפרה או לאי-קיום של התחייבויות מקבל המידע על פי כתב
התחייבות זה ,או לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.
מקבל המידע מסכים מראש ,כי החברה תהא זכאית לכל סעד משפטי כלפיו במקרה של הפרה או חשד
להפרה של כתב התחייבות זה ,לרבות צו מניעה וצו לאיסוף המידע הסודי שיהיה בידי מקבל המידע
ומתחייב שלא להתנגד למתן צווים כנ"ל.
הדין החל וסמכות מקומית
מוסכם ,כי הדין החל על כתב התחייבות זה הוא דין מדינת ישראל.
לבתי המשפט בתל-אביב יפו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית בקשר לכל מחלוקת אשר תתגלע
בקשר עם כתב התחייבות זה .אנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא
יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד לו/ה או שהיינו צד לו/ה וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר
בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר את האמור בכתב זה .ידוע לנו ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה
אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין.
תוקף ההתחייבות ושונות
מקבל המידע מתחייב כי עם סיום ההתקשרות עם החברה ,מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתה
הראשונה ,בכל עת ,להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל ,המצוי בידי מקבל
המידע ו/או ברשותו ו/או בשליטו של כל אדם אחר מטעמו ,בין אם נעשה על ידי החברה ו/או גורם
מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידי מקבל המידע
התחייבויות מקבל המידע על פי מסמך זה ימשיכו לחייבו על אף כל שינוי בבעלות ,בניהול או בשליטה
בחברה ,שינוי מבנה ארגוני ,שינוי שם ,שינוי תחומי פעילות ,ו/או כל שינוי אחר בחברה.
מקבל המידע מתחייב להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או
נחשף ו/או הגיע לידם בניגוד להוראות נספח זה.
הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו ,הבנו את תוכנו ,והננו מתחייבים לקיים כל
הוראותיו ללא הגבלת זמן.

שם מלא

תפקיד

חתימה

תאריך
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(מעטפה א')
נספח ח' – הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קריית עתידים ,מגדל עתידים ,קומה 11
תל-אביב
אג"נ,

הריני להצהיר בזאת בדבר העדר קיומה של זיקה אישית של המציע/היועץ או אנשי המקצוע מטעמו לבעלי
המניות ,השרים ,חברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון החברה.

________________
תאריך

________________
המציע

________________
חתימה

במידה וקיימת זיקה אישית ,נא פרט:
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(מעטפה א')
נספח ט' – תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

אני ,עו"ד/רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי התאגיד  /העסק הינו בשליטת אישה
כהגדרתו בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-
המחזיקה בשליטה בתאגיד  /עסק ______________________ הינה גב' ____________________,
ת.ז.______________________ .

תאריך

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

שם עו"ד/רו"ח

תצהיר בעלת השליטה
אני ,_____________________________ ,ת.ז ,_____________________ .מצהירה בזאת כי
התאגיד  /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב.1992-

שם מלא

חותמת

חתימה
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(מעטפה ב')
נספח י' – טופס הגשת הצעת מחיר
(בגמר ההליך יצורף על ידי החברה כנספח להסכם)
הריני מגיש את הצעתי להליך למתן שרותי יעוץ לביטחון ומיגון לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
(להלן" :המכרז") כלהלן:

טבלה  – 1שעות ייעוץ
סוג השירות  /משימה
שעת ייעוץ  /עבודה – כללי
(מחיר מקסימום לשעה ללא
מע"מ לא יעלה על )₪ 195

מחיר מוצע לשעה
ללא מע"מ
_________ ₪

כמות
משוערת
לחודש
 20שעות

סה"כ מחיר לשנה ב-
( ₪ללא מע"מ)
(מחיר  Xכמות)

כמות
חודשים
משוערת

__________ ₪

12

טבלה  – 2ליווי הקמת מערכות ומתקני גז (משימות לפי מחיר כולל (גלובאלי ,ללא כימות שעות)
סוג השירות  /משימה

מחיר למתקן בודד
ללא מע"מ

2.1

להקמת מתקן מורכב
(לדוגמא  PRMSחדש  /תחנת קבלה)
(מחיר מקסימום לא יעלה על )₪ 8,700

__________ ₪

2.2

2.1

כמות
משוערת
11

סה"כ מחיר ב₪ -
(ללא מע"מ)
(מחיר  Xכמות)
__________ ₪

הקמת מתקן חדש שאינו מורכב
(לדוגמא תחנת הגפה  /תחנת מניה או שווה
ערך ,וכל מתקן שאינו מתקן מורכב)
(מחיר מקסימום לא יעלה על )₪ 6,200

__________ ₪

16

__________ ₪

הרחבת מתקן (תחנת הגפה )PRMS /
(מחיר מקסימום לא יעלה על )₪ 1,500

__________ ₪

1

__________ ₪
__________ ₪

סה"כ לטבלה 2
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טבלה  – 3שונות (משימות לפי מחיר כולל (גלובאלי ,ללא כימות שעות )Lump Sum
מחיר
מקסימום
ב₪

מחיר מוצע ב₪ -
(ללא מע"מ)

תהליך מלא של בחינת תוכנית האבטחה עפ"י נהלי
משטרת ישראל וכתיבת תוכנית מעודכנת וחדשה,
לרבות כתיבת נהלים משלימים בנהלי החברה

₪ 11,000

__________ ₪

ריענון עדכון ותיקוף (כל מטלה שאינה תהליך מלא,
כמפורט לעיל)

₪ 7,000

__________ ₪

1.1

סקר סיכונים
לתוואי ימי או
יבשתי

לכל תוואי מערכת ההולכה לגז טבעי באורך של כ15 -
ק"מ (במידה ואורך התוואי ישתנה יחושב לפי יחס
ישר בין אורכו למחיר שהוצע)

₪ 5,600

__________ ₪

1.1

סקר סיכונים
לאתר/מתקן גז
טבעי יבשתי או
ימי

להקמת מתקן (לדוגמא  PRMSחדש  /תחנת קבלה)
שאינו חלק מסקר הסיכונים לתוואי ,לרבות
מתקן/אתר ימי

₪ 1,750

1.5

מנחה מקצועי

הכנת חוברת הנחיות עקרוניות לתכנון אמצעי מיגון
באתרי החברה ומתקני הגז הטבעי לסוגיהם ,הכוללת
פרטים סטנדרטיים ,בהתאם למיקום הגיאוגרפי של
המתקנים ומאפייניהם ,כולל עקרונות לתכנון אמצעי
מיגון ואבטחה פיזיים

₪ 2,650

__________ ₪

תכנון וליווי הקמת מוקד ביטחון ארצי – קבוע
(מתכנון ועד הפעלה)

₪ 16,000

__________ ₪

תכנון וליווי הקמת מוקד ביטחון ארצי – חליפי
לחירום (מתכנון ועד הפעלה)

₪ 7,500

ליווי צמוד של מכרז לבחירת חברת אינטגרציה
לביצוע עבודות אספקה והתקנה של מערכות ביטחון
ואבטחה אלקטרוניות למתקני הגז (הכולל גם פרקים
לשירות תמיכה מרחוק ותחזוקה שוטפת) .התהליך
הינו כולל את כל שנדרש משלב למידת המצב הקיים,
אפיון הנדרש ,סקר שוק ,ככל שנדרש ,הכנת המכרז
ומסמכים נלווים ,השתתפות בדיונים ופגישות ,ליווי
התהליך בחברה ובכלל משלב הדיונים בוועדות
המכרזים ,דרך פרסום המכרז והתהליך לבחירת זוכה

₪ 17,100

סוג השירות /
משימה
1.1

תכנית אב
לאבטחה

1.2

1.6
מוקד ביטחון
1.7

1.8

הכנת מכרז
לחברת
אינטגרציה

פירוט

סה"כ לטבלה 3

__________ ₪

__________ ₪

__________ ₪

__________ ₪
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סיכום טופס הצעת מחיר
______________ ₪

סה"כ הצעת מחיר לטבלאות 3-1

הערות בהתייחס לסקר סיכונים:
 .1על המציע להיערך לביצוע סקר סיכונים ביטחוני במתקני ואתרי החברה הימיים ,לפי דרישת החברה
או המנחה המקצועי.
 .2בשלב זה אנו צפויים לבצע סקר סיכונים בתוואי ,כדלקמן:
 .2.1לתוואי מערכת ההולכה לגז טבעי לניצנה  -מתחנת רמת חובב חח"י דרך אשלים ועד ניצנה,
(כ 70 -ק"מ).
 .2.2לתוואי מערכת ההולכה לגז טבעי בים  -אשקלון – אשדוד (כ 15-ק"מ).
הערות להצעת המחיר לעיל (כללי)
 .1כמות "שעות ייעוץ" בטבלה א' לעיל מתייחסת לכל חודש למשך שנה אחת ("בנק שעות") .כמות זהה
של שעות ייעוץ תהיה בכל אחת משנות ההתקשרות בתקופת האופציה .כמות שעות שלא נוצלה בשנה
מסוימת תהווה תתווסף לכמות השעות בשנת התקשרות אחרת ,לפי שיקול דעתה של החברה.
המחיר עבור "שעות ייעוץ" הוא לשעות עבודה של "היועץ" כ"אורגן" ,על כל בעלי התפקידים
הנותנים שירותים מטעמו .בין שיעסיק מנהל פרויקט ו/או כל כ"א אדם אחר ,ביחד ולחוד.
בטרם כל ביצוע משימה לפי שעות עבודה יתאם היועץ מראש את הערכת כמות השעות הנדרשת
לביצוע המשימה.
 .2הכמות לשעות  /חודשים  /משימות הינה משוערת בלבד ומשמשת כאומדן לצורך השוואה בין
ההצעות בלבד.
 .1הכמות יכולה להשתנות לפי צרכי החברה מעת לעת במהלך ההתקשרות ,להפחתה או להגדלה ויתכן
ושירותים מסוימים כלל לא יבוצעו או יבוצעו חלקית ,ללא שינוי במחיר שהוצע ונקבע למשימה
המבוצעת לפי מחיר לשעה או לפי מחיר גלובאלי מראש (.)Lump Sum
 .1בטבלה  2לעיל  -ליווי הקמת מערכות ומתקני מערכת הולכת הגז הטבעי משלב התכנון ועד שלב
המסירה לחברה (תכנון מפורט כולל את כל הנדרש החל מהתכנון ועד לקבלה הסופית ע"י החברה
(תכנון מיגון המתקן ,בדיקת כתבי כמויות ועלויות קבלני ביצוע ,פיקוח עליון ,בדיקת תוכניות מול
ביצוע ,בדיקות קבלה מבצעיות באתר ובמוקד החברה ,הכנת מסמך המאשר את קבלת האתר
מבצעית וכמפורט במסמך "עקרונות ותהליכים עיקריים בניהול פרויקט בתחום האבטחה")
 .5סעיף  1.1לעיל  -המטלה אינה כוללת יצירת תכנית אב חדשה לגמרי או כתיבת נהלים חדשים לגמרי
כתוצאה משינוי של "שיטת" האבטחה .אלא ,במסגרת עדכון תכנית אב קיימת הכוללת עדכון נהלים
קיימים וכתיבת נהלים חדשים במסגרתה.
 .6המחיר שיוצע בסעיף  1.1לעיל יהווה הבסיס לחישוב המחיר שישולם ,כאשר החישוב יבוצע ביחס
ישר בין אורך המקטע בפועל למחיר שהוצע (ולא בכפולות של  15ק"מ).
 .7לסעיפים  1.7 – 1.6לעיל  -יש להפריד בין תכולת העבודה של יועץ הביטחון לתכולת העבודה של
חברת האינטגרציה שתספק ותקים את מוקד הביטחון .חברת האינטגרציה תקים את המוקד,
במסגרתו תתבקש לספק ,בין היתר ,שרטוטים/תכנון ,הכל כפי שיצוין ב"מפרט טכני" שיכין היועץ
בעתיד ,לקראת הכנת מכרז לבחירת חברה כאמור.
היועץ יהיה אחראי לתכנון הנדסת האנוש סוג ומיקום מערכות הביטחון והקשר במוקד (לנוחות
ויעילות המשתמש במוקד) וההיבטים הפונקציונאליים של הפעלת המוקד ,אך לא לתכנון האדריכלי
של המוקד (משמע  -לא מיקום קירות ,תשתיות תקשורת ,חשמל ,מים וההספקים הנדרשים מהם,
עם זאת ,יידרש תיאום בין היועץ לבין הגורמים המקצועיים שיתכננו את תשתיות אלה).
50
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אזהרה :המידע כולו או חלקו עשוי להוות "מידע פנים" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-אשר השימוש בו מהווה עבירה על חוק זה שעלולות להיות לה
השלכות פליליות .על כן אנו מבקשים לשמור מידע זה בסודיות.

בעת הכנת מכרז לבחירת חברת האינטגרציה בסיוע של היועץ ניתן יהיה לקבוע במפורש את חלוקת
האחריות בין היועץ לבין חברת האינטגרציה בכפוף לאמור לעיל .לצורך הכנת המכרז יחול האמור
בהערה מס'  8להלן.
 .8לסעיף  1.8לעיל  -לצורך הכנת המכרז יסייע היועץ בהכנת כתבי הכמויות ובכתיבת מסמכי המכרז
ביחד עם הגורמים המקצועיים בחברה ,לרבות השתתפות בפגישות להכנת המכרז ולבדיקתו ובכלל
זה בהליך מו"מ עם המציעים וכן השתתפות בועדת המכרזים של החברה.
 .9המחיר המוצע לא ישתנה לפי כמות המשימות והשעות שיבוצעו בפועל ,לכמות כ"א שתועסק ע"י
היועץ ולזהות המועסקים ע"י היועץ למתן השירותים .המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע השירותים,
לרבות ומבלי למעט כל העלויות הקשורות ברכב ,אחזקת רכב ,דלק ,חניות וכאמור בהסכם.
 .10זמני נסיעה אל ו מהיעד לצורך מתן השירותים ,לרבות לפגישות עבודה ,לא ישולמו בנוסף להצעת
המחיר שלעיל .יראו בזמני הנסיעה כאמור ככלולים בהצעת המחיר בין שמדובר בעלות המשולמת
לפי שעה או לפי עלות גלובאלית.
 .11פיקוח עליון במהלך הקמה/הרחבה או פעולה לפיקוח בשטח בקשר לאתר ,משמע :נוכחות היועץ
בשטח עבודות החברה באבני דרך מהותיות מתחילת העבודות ועד למסירתן הסופית לחברה,
בתיאום מראש עם הממונה ולא פחות מפעמיים עבור כל אתר.
 .12לעניין סקרי סיכונים ,אורך התוואי המצוין בטבלה ותשריט התוואי של כל מקטע בהתאם למפה
המצורפת לנספח השירותים בהסכם הם כלליים ובלתי מחייבים .תוואי כל מקטע כפוף לתמ"א
שתאושר וכפי שתעודכן.
 .11מבלי לגרוע באמור ,במידה וכמות השעות שצוינה בטופס הצעת המחיר לא נוצלה כלל או במלואה
במהלך חודש אחד או יותר קודם לכן ,תהיה החברה רשאית להשתמש בכמות השעות המצטברת
שנותרה בעת הצורך.
 .11תיאור המשימות בטבלה שלעיל הנו כללי ובלתי ממצה .תאור נוסף למשימה הוא כאמור במפרט
השירותים בהסכם.
 .15למרות המחיר הכולל למשימות לפי מחיר כולל (גלובאלי) ,החברה תוכל לקבוע לפי שיקול דעתה
הבלעדי במהלך ההתקשרות כי המשימה תבוצע לפי מחיר שעתי במידה ויתברר לחברה כי היקף
המשימה אינו מצ דיק תשלום סכום גלובאלי לאור היקף השירותים הנדרש .במקרה כזה ישולם
התעריף לפי שעת עבודה כאמור בהצעת המחיר שלעיל ,במקום המחיר הגלובאלי למשימה ,לפי
ביצוע בפועל בכפוף לקבלת פירוט שעות העבודה בדו"ח העבודה כמפורט בהסכם.
 .16יתכן כי מספר משימות גלובאליות ו/או לפי שעה ידרשו לביצוע במקביל.
 .17מקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע לבין סה"כ המחיר המוצע לעיל תשווה החברה את ההצעה
לפי הכפלה של מחיר באומדן הכמות.
הריני מגיש את הצעתי למכרז למתן שרותי יועץ ביטחון ומיגון (מס' מסמך ( )111511להלן" :המכרז").
הריני מאשר בשם המציע כי קראתי את כל מסמכי המכרז ונספחיו לרבות בקשר עם הגשת ההצעה
הכספית ,הבנתי אותם ,אין לי כל סייג לגביהם ,הצעתי שלמה והתמורה שבהצעתי כוללת את כל הקשור
בביצוע ההתקשרות לפי המכרז ונספחיו ,לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ.
הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
שם מלא

תפקיד

חתימה

חותמת

תאריך
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