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 הגדרות .1

 :תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם, זה במכרז

, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, בעל עניין בתאגיד או קרובו - "בעל זיקה"
 .1.98 –ח "התשכ

 "טורגנר"
- 

בהספקים שונים , המופעל באמצעות דיזל, מחולל המשמש לייצור חשמל
ומפוזרים במתקניה השונים של החברה  'ב כנספחב "המפורטים במפרט המצ

  . לאורך תוואי צינור הגז

 - "ההסכם"
ההסכם המצורף למכרז זה וכן מסמכי המכרז על כל נספחיהם חתומים על ידי 

או ההסכם מפנים אליהם /וכל מסמך אחר אשר המכרז ו, החברה והקבלן
  . במפורש אף אם לא צורפו

 או" הזוכה"
או " הספק"
 "הקבלן"

- 
 .פי תנאי המכרז-שהחברה הודיעה לו כי הוא הזוכה עלמציע במכרז 

 או "החברה"
מ או וועדת המכרזים של החברה בהרכבה "חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע - "ז"נתג"

 .לרבות צוות מטעמה שמונה לשם בדיקת ההצעות, כפי שהוא מעת לעת

 - "הצעה"
פי המכרז -הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על

מסמך זה וכל הבהרה או בצירוף , ונספחיו כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין
 .תיקון לו

" הצעת המחיר"
 - "כתב כמויות"או 

סוג העבודה , טופס הגשת הצעת מחיר וכתב הכמויות המפרט את היקף
החברה . ב"המצ' א נספחשיגיש המציע בנוסח , והתמורה נשוא מכרז זה

רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את טופס הצעת המחיר בהתאם 
 .לצרכיה

נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות המוקנות לו  - "  הממונה"
 . בהסכם

מערכת "
לחוק משק הגז  2כהגדרתה בסעיף , המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל - "ההולכה

 .2002 –ב "התשס, הטבעי
או  "העבודות"
 !Error! Reference source not found. - Errorמפורט בסעיפים כ - "השירותים"

Reference source not found. הזוכה לחברהתן להלן וכל שירות אחר שי. 
דרישות כמפורט ב חשמל בתשתית תלות ללא, לניודהניתנת  עגלות תאורה - "מגדל תאורה"

 .'ב בנספחהטכניות 

 רקע כללי על החברה .2

בהתאם , מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה והיא בעלת רישיון"חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

. להקים ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל, 2002 –ב "התשס, להוראות חוק משק הגז הטבעי

 –בתוואי קיים ועתידי של כ ( Bar 80עד )צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה , ין היתרב, מערכת זו כוללת

 Pressure Reduction)וכן תחנות להפחתת לחץ הגז , תחנות להגפת גז, תחנות קבלה לגז, מ ויותר"ק 950

Metering Stations – "PRMS") ,הפרושים לאורך כל הארץ.  

של החברה ( 'סדרה ד)שמטרתו רישום של אגרות חוב , לציבורפרסמה החברה תשקיף  30.5.2018ביום 

אגרות החוב , 8.9.2018החל מיום , בהתאם. למסחר ברשימה הראשית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 .של החברה רשומות למסחר בבורסה ולכלל הציבור האפשרות לסחור בהן( 'סדרה ד)

 .www.ingl.co.ilתובת מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכ

http://www.ingl.co.il/
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הרקע המובא לעיל ובאתר החברה באינטרנט הינו לצורך ידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות : הבהרה

 .מצג או התחייבות מצד החברה

 תנאיה ולוחות זמנים לביצועה , מהות ההתקשרות .3

 יםמשמשה ("מערכות"או  "ורטגנר"או " יחידות: "להלן)רים וטקיימים גנרבמתקני החברה השונים  .3.1

טורים קיימים גנרבנוסף . (י"חח)מ "נה המתקבלת מחברת החשמל ישראל בעהזכגיבוי ל

 מתקנילגיבוי בעת תקלות בהזנת החשמל ל יועדיםומשל החברה קה זחמאוחסנים במרכזי האה

 . החברה

: להלן) אחת לרבעון וכן טיפול שנתי מקיףתחזוקה שוטפת , תקופתיות בדיקותב מחויבותיחידות ה .3.2

הינה קריטית לחברה חשיבות תקינות אספקת החשמל למתקנים יודגש כי  ."(בדיקות תקופתיות"

על אמינות ורצף בשמירה וליחידות אלה חלק משמעותי  ,ך אספקת גז רציפה ללקוחות החברהלצור

 . אספקת החשמל

: כגון, קטים מיוחדיםעבור פרוי ,דרתם לעילבאספקת מגדלי תאורה כהגרה צורך לחב ,בנוסף .3.3

  .'איר שטחי כינוס ושטחי עבודה וכולה, עבודות על קווי גז כשאין תשתית חשמל זמינה

, אשר עומדים בכלל הדרישות כמפורט לעיל ממציעיםהחברה מעוניינת לקבל הצעות , לשם כך .3.4

מעת  על ידי החברה ושידרשכפי , מגדלי תאורהוגנראטורים  תאספקלגנרטורים ותחזוקת  לצורך

 חלפים ,שוטפות תקופתיות בדיקות, חזקהא, היתרבין , תכלולנההעבודות  .בהתאם לצרכיהו לעת

בכתב הכמויות הכל כמתואר ו, שכירות של גנרטורים ומגדלי תאורה באמצעות משאית מנוף או נגרר

( על נספחיו)הסכם ההוראות לובהתאם . 'ב כנספחבמפרט השירותים המצורף , 'כנספח אהמצורף 

 .'ג כנספחהמצורף 

חלקים הנדרשים החומרים והאספקת ול קההלוגיסטי, הזוכה יהיה אחראי לכל היבטי הניהול .3.5

, מסמכי המכרזב כמפורט, העבודותלצורך ביצוע  הנדרש אדםהכח לאספקת ו ,לביצוע העבודות

 .ולשביעות רצון החברה באופן מיטבי וזאת

חיוניות מערכת ההולכה לגז נוכח שירותים לביצוע הות הלאומית במובא לידיעת המציעים החשיב .3.9

 ,הצורך לעמוד בהתחייבויות החברה כלפי ספקי וצרכני הגז הטבעי והנזקים, למשק האנרגיה הטבעי

ולכלל המשק  הגז הטבעי לצרכני, לספקי הגז הטבעי, להיגרם לחברה שעלולים ,בין היתר הכספיים

 . בובישראל בשל אי אספקת גז טבעי לפי ההסכם ובלוחות הזמנים שנקבעו 

בכל פעולה שיש , או בעקיפין/במישרין ו, בהגשת הצעתם מתחייבים המציעים שבכל מקרה לא ינקטו .3.8

או לעצור את מכרז זה וביצוע השירותים על פיו מבלי לגרוע מסעדים /או לדחות ו/לעכב וכדי בה 

 .דיןאחרים שב

 עילית)גבוה  בלחץשל גז טבעי  פעילה הולכה מערכת של בסביבה יבוצעו מהשירותים חלק, כמו כן .3.8

יידרש הזוכה לקבל אישורים , בנוסף לקבלת  אישור הממונהכי , ובהרמלפיכך . (קרקעית תתאו /ו

 .פ נהלי החברה"ע, נוספים ולבצע תיאומים

את מ מפורשות ותהוראאו /והזמנה בהתאם לצרכי החברה ולאחר קבלת  והשירותים יבוצע ...3

  .במועדים שייקבעו על ידו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, הממונה
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הדרישות וההפניות . ההתקשרותכי האמור לעיל הינו תמצית כללית ולא ממצה מעיקרי , מובהר .3.10

, על נספחיוהמכרז יהיה מחויב באספקת כל השירותים בהתאם לתנאי זוכה והשלהלן אינן ממצות 

המהווים חלק בלתי נפרד , לרבות ההסכם של החברה ושאר הנספחים ככל שצורפו במהלך המכרז

או אי התאמה בינם לבין האמור /הוראות ההסכם ונספחיו יגברו בכל מקרה של סתירה ו. ממכרז זה

 .למכרז 3 בסעיף 

 שירותים וציודהיקף ה, כוח אדם .4

 העבודותוהציוד בהיקף הנדרש לביצוע  ח האדםלספק את כל כהמציע בהגשת הצעתו מתחייב  4.1

הודעה של , ככל הנדרש, החברה תמסור לזוכה.  במסגרת לוחות הזמנים הנדרשים ובהתאם להסכם

 . ל"א הנ"ימים מראש בקשר עם הגדלה או צמצום כ 30

מראש אושרו ישובלבד קבלני משנה  או באמצעות/באמצעות עובדיו וי הזוכה יבוצעו על יד העבודות 4.2

 .מסמכי המכרז וההסכםבהתאם להוראות ו לפי שיקול דעתה הבלעדי ,על ידי החברהובכתב 

על אומדן שנתי לעבודות  יםומבוסס יםמשוער םהינ 'בנספח א יםהמפורט ותעבודההיקף ותכולת  4.3

או /על אף האמור החברה אינה מתחייבת לכמות ו .צרוך החברה במהלך תקופת ההתקשרותתש

או תביעה בקשר לכמויות ולהיקפים /של העבודות ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו והיקף כלשה

זמנים להשלמת כל אחת ההעבודות ולוחות  עדוףית, הזמנת העבודות. י החברה בפועל"שיוזמנו ע

מעת לעת ולפי שיקול דעתה החברה רשאית להוסיף עבודות . מהעבודות יקבעו על ידי הממונה

 . הבלעדי

או לבצע /או לפצל ו/או להקטין ו/להגדיל ו, י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטלפ, החברה רשאית 4.4

ם מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי, העבודות הנדרשותבשלבים את 

ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר  'בנספח אובתמורה המפורטים 

 .מכל מין וסוג שהוא

. כלשהו מינימאלי בהיקף ממנו עבודות תזמין החברה כי, לזוכה מבטיחה אינה זה במכרז ההזכיי 4.5

. כלשהו בהיקף ידו על עבודות מסוימות ביצוע אי בדבר הזוכה מטעם טענה כל תישמע לא, כמו כן

החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש יחידות מסוג אחד או יותר בהיקף ובכמות המתאימים 

 .לשביעות רצונה ושיקול דעתה הבלעדי, לצרכי החברה

או בהיקף /או בדרישות הטכניות ו/או במידות ו/מובהר כי ייתכנו שינויים בפרטים ו, כמו כן 4.9

או לאחר מכן לא /זוכה במועד מתן ההוראה להתחלת העבודה ולשינויים אשר ימסרו . השירותים

פרט לתשלום עבור , וסוג שהוא או לתביעה מכל מין/ות ו/י היחידה/יהוו כל עילה לשינוי במחיר

 .בפועל לפי המחירים המוסכמים בהסכם יםהמבוצע או השירותים/ו העבודות

כמפורט , להעמיד אנשי קשר זמינים מטעמו להבטחת קיום ההסכם ולפתרון בעיות הזוכהעל  4.8

 .בהסכם

 צעהמוחלט לב דעתה לשיקול רשאית בהתאם החברה. העבודות בביצוע בלעדיותלא תיהיה  לזוכה 4.8

, לנכון שתימצא כפי התקשרות סוג בכל, אחר גורם כל באמצעות והן הן בעצמה עבודותאילו מה

מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי היחידות ומבלי שיהיה בכך כדי 

 . להקים לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא
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הבין את כל הוראות ההסכם העוסקות בתשלום התמורה  על המציע לוודא בטרם הגשת הצעתו כי ..4

בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש על כל . ובביצוע שינויים בשירותים ובתמחירים השונים

או תביעה בקשר לכך ויהיו מנועים לטעון כלפי החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה /טענה ו

  .לאמור בסעיף קטן זה

 ארכתהתקופת ההתקשרות ואופציות לה .5

 חתימתוחודשים לאחר מועד  12למשך תיהיה ההסכם שייחתם עם הזוכה תקופת ההתקשרות לפי  .5.1

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה": להלן) ידי הצדדיםעל 

התקשרות לתקופות  ההסכםתקופת את ובהתאם לצרכי החברה לחברה מוקנית האופציה להאריך  .5.2

וזאת , (חודשים או פחות 12תקופה כזו יכולה להיות לדוגמא גם )כל אחת חודשים  24ל עד שנוספות 

לפי , להלן ביחד ולחוד)הראשונה ת ההתקשרות ממועד סיום תקופכ "סהחודשים נוספים  48-עד ל

 "(.תקופת ההתקשרות הנוספת: "העניין

ימים לפני תום תקופת ההתקשרות  30לזוכה עד בכתב הארכת תקופת ההסכם תיעשה במתן הודעה  .5.3

 .לפי העניין, ההתקשרות הנוספתתקופת הראשונה או 

 תנאי סף להגשת הצעות  .9

בכל התנאים , ים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרזציערשאים להשתתף במכרז זה מ

 :המפורטים להלן במצטבר

 ;בישראל כדין הרשום( חברה או שותפות) תאגיד או מורשה עוסק יחיד הינו המציע 9.1

במתן  , הגשת ההצעותהאחרון לועד למועד  1.1.2014יום לאחר , לפחות שלוש שניםשל  מציע ניסיוןל 9.2

, לקוחות לפחות 2עבור , או במבני תעשיה\במבני ציבור ושירותי אחזקה למערכות דיזל גנרטורים 

 ;לפחותגנרטורים  25 כאשר לכל לקוח 

ט "תשכ, סה בנאיותחוק רישום קבלנים לעבודות הנדבהתאם להקבלנים רשם בפנקס  רשוםהמציע  9.3

 ;ומעלה 1'סיווג א( חשמלאות ותקשורת במבנים) 190' בענף מס, ותקנותיו .1.9 -

לענין תשלום שכר , 1.89 –ו "התשל, ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2המציע עומד בדרישות סעיף  9.4

 ;כדין והעסקת אנשים עם מוגבלויות העסקת עובדים זרים,  מינימום

אכיפת ניהול )נות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע מנהל פנקסי חשבו 9.5

וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים , 1.89-ו"התשל, (חשבונות ותשלום חובות מס

 . לפיו

על ההצעה לכלול . הצעתו לא תובא לדיון, מציע שלא יעמוד בהם; המפורטים לעיל הם תנאי סף התנאים

 . הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעילאת כל המסמכים 

די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע , להלן 19.1  המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף

אשר אמור להתקיים במועד , יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, יחד עם זאת. בתנאי הסף

ותושלמנה גם לאחר הגשת שיכול  –לבין דרכי הוכחתו , הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרתהאחרון ל

לרבות סמכותה לדרוש , מבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות החברה על פי תנאי מכרז זה, זאת. ההצעות

כי החברה תהיה , יובהר, כמו כן. אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה, הסברים או מסמכים נוספים, תיעוד

לרבות תנאי , טעמה לצורך בדיקת ההצעותאו יועצים מ/רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו
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בין מחמת אשם המציע או , העדר תיעוד מספיק, השמטות, וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות, הסף

 .רשלנותו ובין אם לאו

 

 

 מסירת פרטי קשר .8

מבלי שיהיה בכך התחייבות מצידו )מתבקש , הנדון ולהגיש הצעה אשר מעוניין להשתתף במכרז מציע

עם קבלת מסמכי המכרז ועוד קודם , 'טבנספח כאמור  פרטי קשר עם המציעלמסור , (להגיש הצעה

 .להלן 14.1ל המצוינת בסעיף "לכתובת הדוא, להלן 12למועדים הנקובים בסעיף 

 אחריות לבטיחות .8

אם , יישא באחריות לעובדיו ולקבלני המשנה מטעמו ויידרש להישמע להוראות הבטיחותהזוכה  8.1

: לדוגמא)מבוצעים השירותים בהם או גורמים אחרים בשטחים /וככל שתינתנה על ידי החברה ו

, למען הסר ספק. וישתף עמם פעולה( ב שבשטחם תבוצענה העבודות"מפעלים וכיו/בעלי קרקע

 .ושא הבטיחות הן כמפורט בהסכם על נספחיופירוט מלוא הדרישות בנ

יידרש לשתף פעולה ולפעול על זוכה ה ,ומחלקות אחרות בחברה םבשל סמיכות השירותים לאגפי 8.2

מחלקה אחרת של החברה ונציגיה אם תינתנה /בסיס הנחיות מחלקת הביטחון של החברה וכל אגף

 .מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת כאמור בהסכם, וככל שתינתנה

 ביטחון ישורא ..

יחויבו , אשר יועסקו מטעמו בשירותים לפי מכרז זה ,מטעמו קבלני משנהעובדי או /עובדי הזוכה ו 1..

 . לחתום על הצהרת סודיות, לעבור בדיקה ביטחונית כנהוג בחברה ובין היתר

השירותים והמציע ביצוע עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק ב 2..

ללא תוספת , ליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחוןמתחייב להח

 .תמורה

על הזוכה והחברה לא תשתתף בעלויות  יחולוכי כל הוצאות בדיקות ומתן אישורי הביטחון , מובהר 3..

 .אלה מכל סיבה שהיא

, אחר' צד ג בין של החברה ובין של, במקרה של ביצוע שירותים במתקנים רגישים מבחינה ביטחונית 4..

לעמוד בדרישות  משנה מטעמוהקבלני עובדי או /ו הזוכהיחויבו עובדי , או גישה למערכות החברה

', לרבות של צד ג, פעם לפעםלפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה והמתקן מ שתקבענההביטחון 

 .ז"אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי מנהל ביטחון נתג

 אישור עריכת ביטוחים .10

יבטח הזוכה את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור , על ידי הזוכה והעבודות תחילת ביצוע השירותיםבטרם 

יידרש הזוכה למסור את אישור , בכל עת, לדרישת החברה. בהסכם ונספח אישור הביטוח המצורף לו

 כי החברה רשאית לשקול לפי שיקול דעתה, מובהר .עריכת הביטוח לחברה כשהוא חתום על ידי מבטחיו

או אישורי /הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ו, לרבות לאחר הודעת הזכייה, בכל שלב במכרז, הבלעדי

עריכת הביטוח ובלבד שלא יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח ומבלי לפגוע בעקרון השוויון 



 

 

. 

 

ע כויתור על החובה אך אין בכך כדי להשתמ, אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים במכרז

 . לערוך ביטוחים כאמור לעיל

 

 

 

 הגשת הצעות משותפות וניגוד עניינים, איסור על תיאום הצעות .11

, שאין לו יתחייבהמציע . יתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים המציע 11.1

 וסוג מיןאו חשש לניגוד עניינים מכל /ולא יהיה לו במהלך תקופת מתן השירותים ניגוד עניינים ו

ככל שהמציע ייבחר כזוכה בהליך וייווצרו מצבים שבהם . לחברה השירותים למתן בקשרשהוא 

או למי /ביחס למציע ו, יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע השירותים או כתוצאה מהם

המציע יתחייב להביא לידיעת החברה . לחברה מיידיהמציע מתחייב להודיע על כך באופן , מטעמו

, ה אם קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניםכל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעת החבר

 . במתן השירותים לחברה

על  ולחתוםכל מציע יתבקש למלא , לגרוע מהצהרות המציע ומחובתו למסירת מידע כאמור מבלי 11.2

 נוסף מידע וכל השלמות, עת בכל לדרוש רשאית תהא החברה. עניינים ניגוד היעדר ייןבענ 'ז נספח

או /ו המציעהמידע שיתקבל ישמש לשם בחינת אפשרות להתקשר עם . ענייניםה ניגוד לנשוא הנוגע

 ובהתאם ייןעל פי הענ, הסדר למניעת ניגוד עניינים אשר יהווה תנאי להתקשרות עריכתלשם 

 . הבלעדי והמוחלט של החברה דעתה לשיקול

 להימצאותו חשש קיים לפיה קביעה או עניינים ניגוד של במצב המציע הימצאות בדבר ההחלטה 11.3

ניתן להתקשר עם המציע בכפוף להסדר  העניין בנסיבות אם ההחלטה וכן, עניינים ניגוד של במצב

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

 . של החברה

מה ומיטבית הגם אם הצעתו נמצאה מתאי, שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע החברה 11.4

או להפסיק את ההתקשרות עם /או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו/לחברה ו

במצב של , במישרין או בעקיפין, במקרה שהמציע נמצא או עלול להיות, המציע הזוכה בכל עת

 . הליך זה לבין ענין אחר שלו במסגרתניגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים 

, לחברה המיטביתיט החברה שלא להתקשר עם מציע אשר הצעתו בהליך תימצא בו תחל במקרה 11.5

בשל הימצאותו בניגוד עניינים או חשש להימצאותו בניגוד עניינים או במקרה בו החברה תחליט 

החברה תהיה רשאית להתקשר עם המציע אשר הצעתו תדורג במקום , להפסיק את ההתקשרות

 . ו בכל תנאי הוראות מכרז זהבכפוף לעמידת, השני בדירוג ההצעות

 .ב"אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים וכיו 11.9

או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה למציע /מציע או בעל זיקה למציע ו 11.8

, הבנות מכל סוג, הסדרים ,לרבות בהסכמים": תיאום הצעה", לעניין זה. או מי מטעמם/האחר ו

תנאי ההסכם ואסטרטגיות , המחירים המוצעים, לגבי עניין הקשור בהליך זה, במפורש או מכללא

או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו בצורה אחרת בין /או החלפת ו/מסירת ו, להצעת מחיר

 . בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם, מציעים
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או , חברת אם וחברת בת, ן מציע יחיד וחברה בבעלותוכגו, מציעים הקשורים באופן כלשהו 11.8

 . יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה -תאגידים הקשורים באופן אחר 

או עובדיו /מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו ..11

ומבלי שהוא נדרש לבצע  ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד, או עובדי החברה/למי ממנהלי ו

ותיחתם על ידי , הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המציע. חקירה בעניין

 .מורשי החתימה של המציע/ ל "מנכ/ הבעלים 

כמשמעות מונחים אלה בחוק , הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו" בעל זיקה", לעניין סעיף זה 11.10

 .1.98-ח"התשכ, ניירות ערך

  ון וקבלת מסמכי המכרזעי .12

מגדל , קרית עתידים) 39רחוב ראול ולנברג במשרדי החברה ב לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  12.1

  .להלן 'א13.1  כמפורט בסעיף, מינה ארד 'גבהאצל , 32קומה , תל אביב, (עתידים

 .או קבלתם אינו כרוך בתשלום/עיון במסמכי המכרז ו 12.2

את שם מקבל המסמכים והמציע  :בעת מסירת מסמכי המכרז למציע ימסור כל מציע לנציג החברה 12.3

כתובת ואת  ע לעניין מכרז זהשם איש קשר אחד לפחות אשר מוסמך לייצג את המצי ;שהוא מייצג

 .למסירת הודעות למציעל "דוא

 :אלקטרוניהדואר כתובת הרים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בוריבל 12.4

daniel@ingl.co.il. שכתובתו , אתר האינטרנט של החברהבמסמכי המכרז עיין בניתן ל, כמו כן

www.ingl.co.il. 

 :הערה

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

 .הגשת ההצעות

 . החברה הינו לעיון בלבד ולא להגשההאינטרנט של חומר אלקטרוני שיופץ באתר 

 לוח זמנים למכרז .13

 :לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן 13.1

המכרז  מועדים למסירת מסמכי  א
 (חוברת מכרז)

בין  ', ה –' בימים א, 70.72.79 החל מיום
 .19:00 – 00:.השעות 

אחרון למשלוח שאלות מועד  ב
 .74.55בשעה  23.72.79 עד יום ההבהר

 .74.55בשעה  9.7.2525 יאוחר מיוםלא  הגשת הצעותאחרון למועד  ג

 , ל לבין מועדים אחרים המפורטים במסמכי המכרז"של סתירה בין המועדים הנ במקרה 13.2

 .לעיל שבטבלה המועדים יקבעו

לדחות כל מועד מן , בכל מועד ומכל סיבה שהיא, שיקול דעתה הבלעדי פי עלרשאית  החברה 13.3

המען שמסרו בעת קבלת מסמכי  פי עלתימסר למציעים  כךלעיל והודעה על  המפורטיםהמועדים 

 .מכרזה

http://www.ingl.co.il/


 

 

11 

 

או במועד מוארך  הצעות להגשת האחרון במועד החברה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה 13.4

 .כלל תידון לא, לפי העניין, כאמור

 מכרזות ותיקונים להבהר .14

בלבד מסמכי המכרז בפניה בכתב ביחס להבהרות מהחברה קבלת מציע רשאי להגיש בקשה ל 14.1

אמור כלהגשת בקשות וזאת עד למועד  ,daniel@ingl.co.ilהעברית לתיבת דואר אלקטרוני בשפה 

 . עילל 'ב13.1 בסעיף 

החברה רשאית שלא . ככל שתהיינה, לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי במתן התשובות להבהרות 14.2

, או מכל טעם ענייני אחר/בלתי ענייניות ו, כלליות, להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות

 . דעתה הבלעדי לשיקולבהתאם 

תשובת החברה תשלח בכתב על ידי נציג החברה לכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז והיא  14.3

החברה תתחשב רק בתשובות שניתנו על ידה . תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם

, מובהר. רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את החברה. כאמור לעיל

תחייבנה  לא שלעיל האינטרנט באתרתפורסמנה  ולא בכתבתינתנה  שלא הבהרות או תשובותכי 

המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות אך בכל מקרה תשובות  .המשרד את

 .יהיו תקפים כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ובין אם לאו, אלה לרבות תיקונים לתנאי המכרז

הודעה על כך תישלח לכל ; החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם 14.4

 .המציעים

 תוקף ההצעה .15

(. כולל) האחרון להגשת ההצעות מהמועד חודשים 9תהיה בתוקף למשך ההצעה שתוגש לחברה  15.1

 החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה

מציע שלא הודיע לחברה על הארכת . לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם ההצעות, הבלעדי

לא ישותף , או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל/הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו

 .בהמשך המכרז

אלא באישור החברה או , מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה 15.2

לפי , כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא. פי תנאי המכרז והדין-במקום שהדבר הותר במפורש על

 .שיקול דעתה הבלעדי של החברה לפסילת ההצעה

 הנחיות להגשת ההצעה .19

מציע . להנחיות המפורטות להלן םהכל בהתא, הצעת מציע תכלול את כל המסמכים והמידע הנדרשים

ומערכת  התקנה ותחזוקה למיישרים, לאספקהמכרז "ליה יהיה כתוב יגיש את הצעתו במעטפה ראשית ע

-ו( א)מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה מעטפה  2המעטפה הראשית תכלול ". קתודית בקרה להגנה

 :  ןללהבהן יצורפו המסמכים , (ב)מעטפה 

לעיל וכן לכל תנאי אחר שעל המציע  9  בתנאי הסף שבסעיףת המציע תתייחס לעמיד (א) מעטפה 19.1

 :להוכיח לחברה ותכלול את כל המסמכים שלהלן

mailto:daniel@ingl.co.il
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( לפי העניין) העתק תעודת ההתאגדות של המציע או העתק תעודת עוסק מורשה 19.1.1

 ;ד"על ידי עו" נאמן למקור"בצירוף חותמת 

ובכלל זה , שצורף למסמכי המכרזוכן התקליטור על כל נספחיו ( רזהמכ)מסמך זה  19.1.2

ובצירוף , בצירוף חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך ('גנספח )ההסכם 

מובהר כי בחתימתו מסכים ; ת על כל יתר העמודים"חותמת המציע וחתימה בר

 ;ההסכם ונספחיהם, המציע לכל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז

כדין י המציע יד חתום על, ('נספח ה)גופים ציבוריים תצהיר על פי חוק עסקאות  19.1.3

 ;על ידי עורך דין מתומאו

 ;אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין 19.1.4

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו  19.1.5

 ;מ"עליהן מעמ על עסקאות שמוטל "ולמנהל מע

על פי  ,אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה 19.1.9

 ;'ספח וכנ הנוסח המצורף

 ,מציע ומאושר על ידי עורך דיןמנהל בתצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי  19.1.8

 ;'נספח זכ על פי הנוסח המצורף

א את האישור והתצהיר על המציע להמצי, אם המציע הוא עסק בשליטת אישה 19.1.8

על פי הנוסח  ,2..1-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב2הנדרשים בהתאם לסעיף 

 ;למכרז 'חכנספח המצורף 

וכן מען פיזי , פקס וטלפון נייד, לרבות מספרי טלפון, פרטי התקשרות עם נציג המציע ..19.1

 ;'נספח טכבנוסח המצורף , ל"וכתובת דוא

 על פי הנוסח המצורף, נספחים למכרז ולהסכםאישור המציע על קריאת והבנת כל ה 19.1.10

 ;'ינספח כ

, עומד בתנאי הסףי עורך דין כי המציע "המציע ומאומת ע מנהל תצהיר חתום על ידי 19.1.11

 ;'יאנספח כעל פי הנוסח המצורף 

לצורך הוכחת התנאי  תקפה למועד הגשת ההצעות, תעודת רישום מפנקס הקבלנים 19.1.12

 ;לעיל 9.3 הנזכר בסעיף

ת וחותמת "חתומים בר, ששלחה החברה למציע במסגרת המכרז ותיקוןכל הבהרה  19.1.13

 .המציע

 'אשבנספח  ותכלול רק את טופס הגשת הצעת המחיר רק להצעת המחירתתייחס  (ב)מעטפה  19.2

אין לצרף את הצעת . להלן 18  בהתאם להנחיות שבסעיף, על ידי המציעשמולא ונחתם  למכרז

 .(א)למעטפה  או כל מידע ביחס אליה המחיר

חוברת המכרז )על העותק המקורי של ההצעה (. העתקים 2מקור בצירוף )עותקים  3-ההצעה תוגש ב 19.3

כל אחת , למען הסר ספק ".מקור"ברור  יירשם במקום( המקורית הכרוכה שנמסרה למציע מהחברה

 (.העתקים 2מקור בצירוף )עותקים  3תכלול ( ב)-ו( א)מהמעטפות 
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, ממסמכי ונספחי המכרז כל עמודבתחתית המציע יחתום בראשי תיבות ובצירוף חותמת המציע  19.4

 . (למכרז 'גנספח )לרבות ההסכם 

. מסמכיו ותנאי ההסכם, לרבות ביחס לתנאי המכרז, מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי 19.5

, נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי המכרז ומסמכיו

לרבות לראות בה כאילו , לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות

או להודיע על הסרתה כתנאי , או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, וה פגם טכני בלבדהיא מהו

ובלבד שהתיקון  ,לתקן את מסמכי המכרז או כל חלק מהם ולשנותם, או בחירתה/לשקילת ההצעה ו

לבטל מכרז , ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה, יחול על כל המציעים

 . גרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי המכרז והדיןהכל מבלי ל, זה

מובהר כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה  19.9

 . או בהצעות שונות

או חלקם השלמות והבהרות לאמור /רשאית לדרוש מהמציעים ו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה 19.8

וככל , מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים, להנחת דעתה, הפ-או בעל/בכתב ו, בהצעה

 .שיישמר עקרון השוויון בין המציעים

 מקום להגשת ההצעה .18

 'ג13.1  כאמורות עד למועד האחרון להגשת ההצע ההצעות בצירוף כל המסמכים הנדרשים תוגשנה 18.1

בניין )בית כלל , 39ראול ולנברג ' רח, מ"בעחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל : בכתובת שלהלןלעיל 

מינה ' גב –הקשר של החברה לעניין זה בלבד  תאש לידי 32קומה , תל אביב, קרית עתידים, (8' מס

 .(03-9280453טלפון ) ארד 

במועד ובמקום  -אלא הגשתה בפועל , משלוח ההצעה במועד כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה 18.2

 . ההגשה שלעיל

או במועד מוארך  הצעות להגשת האחרון במועד החברה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה 18.3

 .כלל תידון לא, לפי העניין, כאמור

 וסופיות התמורה ההצעה הכספית .18

 :בהתאם להנחיות שלהלן 'אנספח את הצעתו הכספית למתן השירותים על גבי  (ב)במעטפה כל מציע יגיש 

כפול בכמויות י ,'א נספחכהמצורף כתב הכמויות במחירים המוצעים על ידו ימלא את ה המציע 18.1

 . בנפרדמהסעיפים א "סכם כיוו במצוינות המשוערות ש

מציע שלא ינקוב במחיר לאיזה  .בכתב הכמויות א מהפריטים"חובה למלא את מחירי היחידה לגבי כ 18.2

מהפרטים בכתב הכמויות תיהיה החברה רשאית לפסול את ההצעה או לראות בעבודות שבפרט 

למציע לא תעמוד כל . וזאת בהתאם לשיקול דעתה, ככלולות במחירי יחידה אחרים בכתב הכמויות

 .  טענה בנושא זה

 . (מ"ללא מע) חדשים בשקלים 'א כנספחב "המצהטופס  גבי על רק תוגש הכספית ההצעה 18.3

 .כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים עבור ביצוע כל השירותים, מובהר ספק הסר למען 18.4
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או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של /לא תהיה צמודה למדד כלשהו ו ההצעה 18.5

  .בע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בואלא אם נק, המציע

 .זה למכרז המצורפים ונספחיו בהסכם כמפורט השירותים תכולת על תתבסס המחיר הצעת 18.9

החזר או תמורה נוספים מכל סוג , למעט התמורה שלעיל לא יהיה זוכה או מציע זכאי לכל תשלום 18.8

בעבור שכר צוות עובדיו : לרבות, במישרין או בעקיפין, עבודתו ושירותיו, שהוא בעבור הגשת הצעתו

עלות הקשורה לציוד , שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או יעוץ למציע, נה מטעמואו קבלני מש/ו

, ביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות, עבודה משרדית, טלפון, הוצאות, של המציע

דלק , טיפולים, רכבים, ל"אש, עלויות תקורה ורווח קבלני, םתשלומים סוציאליי, תשלומי תגמולים

לרבות )הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה , הוצאות משפטיות ,ביגוד ,פיקוח, רוחותא, לינה, ונסיעות

כל מס , (במסמכי המכרזהוצאות בגין בדיקות אבטחה ובטיחות כמפורט עלויות הקשורות כל ה

וכל הוצאה אחרת וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים , היטלים ואגרות, (מ"למעט מע)

עלויות שונות בהן נשא המציע וכיוצא בכך ללא קשר למספר , הוצאותהחזר , השירותיםלביצוע 

 .השעות שהושקעו במתן השירותים

 .הסכםל 14 סעיףכמפורט ב שינויים להערכת בקשרהתמורה בהתאם להוראות תשולם , שינויים בגין 18.8

הן משוערות על בסיס הערכה בלבד והן ניתנות  'אבנספח כי הכמויות שבטופס הצעת המחיר  מובהר ..18

. כלל לא יבוצעו 'נספח אכאשר יתכן כי סעיפים מתוך , להגדלה או להקטנה לפי הוראות ההסכם

התמורה הסופית שתשולם למציע שיזכה במכרז תבוצע לפי הכמויות הסופיות שתבוצענה בפועל 

לזוכה לא תיהיה כל טענות  .סכםמטעם החברה בהתאם להוראות הה ושתאושרנה על ידי הממונה

 .בנושא זה

 השתתפות במכרזהוצאות  ..1

עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות  1..1

לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה , בהשתתפות במכרז ובכל הנובע לאחריו וכתוצאה ממנו

בכל , הוצאות משפטיות ואחרות מכל סוג, תשלומים, נההגשת ההצעה ועדכו, וכל ההליכים לפיו

ללא קשר לתוצאות , יהיו על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המציע, מועד לפני ואחרי המכרז

או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה /וכי לא תהיה למציע כל דרישה ו, המכרז כאמור

 . אחריות לכך בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל

, מכל סיבה שהיא, כולו או חלקו, במקרה של ביטול המכרז, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 2..1

או במקרה של פסילת /או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו

היו לא י, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, או ביטול בחירתם/או אי בחירתם ו/או הצעות ו/מציעים ו

, המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול

 .בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור

 ופן הערכת ההצעות ובחירת הזוכהא .20

 :הבאים לשלבים בהתאם ההצעות את תבחן החברה 20.1

על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וצירף את ( א)החברה תבחן את תכולת מעטפה  - 'שלב א

 ."(עמידה בתנאי סף: "לעיל ולהלן) כל המסמכים הנדרשים להגשת מכרז זה
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רק עבור המציעים שהצעתם תעבור  ,הצעת המחיר, (ב)החברה תבחן את תכולת מעטפה  - 'בשלב 

 . כמפורט לעיל 'את שלב א

ההצעה הזולה  'בבתום שלב , כל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דיןבכפוף ל 20.2

ובלבד שהחברה השתכנעה , תיבחר כהצעה הטובה ביותר ,להלן 20.3בהתאם למפורט בסעיף , ביותר

כי המציע מסוגל ליתן ולספק את כלל השירותים ולקיים את מלוא התחייבויותיו כנדרש במסמכי 

 .תקנה לחברה את מירב היתרונות ההליך וכי הצעתו

התיקון יעשה . החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה 20.3

 .הודעה על התיקון תימסר למציע. במהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה וירשם בפרוטוקול

וחלט להביא רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמ, מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז 20.4

בין שמקורה במציע או בין שהגיעה , או לתכולת הצעתו/בחשבון אינפורמציה המתייחסת למציע ו

על , לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, העלולה להשפיע, לידיעת החברה בכל דרך אחרת

או בקשר עם כל אחד /או יכולתו לבצע את השירותים בכל דרך ו/השתתפות המציע במכרז ו

שינויים ( ב) ;ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי הליך משפטי תלוי( א) :ם להלןמהמפורטי

מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה וכן כל גורם שעלול להשפיע 

לרבות בקשר עם , או ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות/או על בעל השליטה בו ו/על המציע ו

או /סיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות וינ( ג); של המציעאיתנותו הפיננסית 

( ד) ;או משרד ממשלתי אחר/או בעל השליטה בו לרבות של גוף ו/התקשרויות קודמות עם המציע ו

או /או גוף ו/או בעל השליטה בו בהתקשרות עם החברה ו/הפרת התחייבות יסודית של המציע ו

כל מידע רלבנטי אחר ( ה) ;ליה הודעה בכתב למציע לגבי אותה הפרהה ענמשרד ממשלתי אחר שנית

מציע כל מידע הנדרש הימסור  ,לשם כך. שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה

מסר המציע  לא .ב"וכיו אתר בכל ביקור לערוך אפשרות מתןלרבות , לדרישתה בכל עת, לחברה

רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול  ,כאמור ביקור לעריכת אפשרות נתן לאמידע או 

  .לעילהצעה או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר כאמור 

 שני כשיר .21

שניה בטיבה האשר הגיש את ההצעה , הבא במדרג ההצעותבזוכה יהיה רשאית לבחור החברה ת 21.1

חודשים ממועד קבלת הודעה  9תיוותר בתוקף למשך אשר הצעתו , "(שני כשיר": להלן) ככשיר שני

 . מהחברה

זוכה ההתקשרות עם האו תבוטל /או לא תצא אל הפועל ו/ובמידה ומסיבה כלשהי לא תתאפשר  21.2

 . לביצוע השירותים תיהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני

 פסילת הצעה .22

, (אם קיימת)ת רשימת הספקים לרבות בתקופ, או מציע בכפוף לדין/החברה רשאית לפסול הצעה ו 22.1

 : או יותר מהנסיבות שלהלן/כי התקיים אחד ו, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי

 ;או המציע אינם מקיימים את תנאי הסף/ההצעה ו 22.1.1
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או , או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מוטעית, נמצא על ידי החברה כי ההצעה חסרה 22.1.2

או ההצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או  ,על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא המכרז

 ; או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות תפגענה זכויות עובדים, דו משמעות

בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים , המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה 22.1.3

ד לרבות בשל תיאום הצעות או ניגו, ובכלל זה בחוסר תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת

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

 . מציע שלגביו קיים ניסיון רע או שלילי בחברה 22.1.4

רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע לפי שיקול , על אף האמור לעיל 22.2

או את ההצעה אם בוצע /ולתקן את הפגם או הפסול שבו ולא לפסול את המציע , דעתה הבלעדי

לעניין זה מובהר כי החברה . והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים, תיקון כאמור

 :לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, אך לא חייבת, רשאית

יתה בשים לב לתכל, להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף 22.2.1

לייחס , בין השאר, והיחס בינה לבין השירותים ואופי ההתקשרות נשוא המכרז ובכלל זה

מקום בו הוכח כי התכונות שהיו קיימות בידי , תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו

יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מההוראות . תאגיד אחר מצויות למעשה בידי המציע

 ;הגוף שהגיש הצעה למכרז בקשר עם זהות ואופן התאגדות

ובכלל , או תיקונם/או השלמתם ו/או מידע מכל סוג נוספים ו/תיעוד ו, לאפשר הגשת חומר 22.2.2

, הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי כלשהו, ב"זה הגשת אישור שנשמט וכיו

בתנאי מוקדם או הנדרש לצורך בחינת הצעתו לרבות בכל הקשור , לרבות בתנאי סף

, או השירותים/ו או הטובין/או הציוד ו/או כוח האדם ו/ויכולתו של המציע ולניסיונו 

יובהר לעניין זה כי החברה . ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות למכרז

 .מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו

השלמות  כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או, להסרת ספק מובהר 22.2.3

אין בה כדי לחייב , וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים, כלשהם בהצעה

 .אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר

אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק , החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו 22.3

 .פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז

 סירת הודעות והודעה על זכייהמ .23

מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש , מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו 23.1

לא , לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות, במועד שתודיע לו החברה, או הדין/לפי מסמכי המכרז ו

, מרשם המתנהל על פי הדיןאישור על רישום בכל , ובכלל זה, ימים מיום הודעת החברה 8 -יאוחר מ

 .רישיונות הנדרשים בדין לעניין נושא ההתקשרות

ממועד הודעת ימים ( 8) שבעהבתוך , לחברה הזוכהימציא , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 23.2

בנוסח נספח , לצרכן הכללי המחירים למדד צמודה תתנימו בלתיערבות בנקאית אוטונומית  הזכייה
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בגין ' במסמך כתב הכמויות בנספח א הכוללת תמורהמה( 10%) אחוזים העשרבגובה של , להסכם 'י

 .  ביצוע השירותים

מסירת הודעה לאחד : החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות 23.3

או בכל דרך אחרת , בדואר רשום או אלקטרוני, באמצעות פקסימליה, מנציגי המציע במסירה ביד

משלוח הודעה ; תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה, הודעה שנמסרה ביד ;עליה תחליט החברה

באמצעות פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת הדואר 

הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר משלוח . האלקטרוני שנמסר בהצעת המציע

שנמסר בהצעת המציע ותחשב כאילו התקבלה משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת ; ההודעה

יראו , מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות לעיל. ימי עסקים מיום המשלוח 3כעבור 

 .את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם

באמצעות , בכתב למען הגשת ההצעה: הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות 23.4

 .או בכל דרך אחרת שתקבע החברה; ירה בידדואר רשמי או במס

 המכרז ושימוש במידע שבהצעות זכויות קניין במסמכי .24

, יסופקוש ככל, או מסמכים שיסופקו/והשתתפות במכרז לצורך מציע כל המסמכים הנמסרים ל 24.1

ועליו להחזירם  מציעמושאלים למסמכים אלה ; של החברה ה הבלעדיהם רכוש, למציעים כהשלמה

מציע אינו . גיש הצעתו ובין אם לאוהבין אם , המועד האחרון להגשת הצעותלחברה לא יאוחר מ

לבד מהגשת , או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת איזה מהמסמכים האמורים רשאי להעתיק

       .הצעה

יקול דעתה לכל צורך בו תחפוץ לפי ש, החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל ממציע ללא תמורה 24.2

לרבות כתיבת מפרט או מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות לרבות לצורך , הבלעדי

במידה . הרכבת רשימת ספקים בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין

וין יצ, ומידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של המציע

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

תהיה רשאית לחשוף בכפוף לדין לרבות חוק , או אם תחויב לעשות כן/החברה לפי שיקול דעתה ו 24.3

, את הצעת המציע וכל מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת המכרז, 8..1-ח"התשנ, חופש המידע

לחשוף סוד מסחרי , לדעת החברה, מסמכים אשר העיון בהם עלוללמעט באותם מסמכים או קטעי 

 .או סוד מקצועי

 שונות .25

יחול סדר העדיפות בהסכם , מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו בכל 25.1

או מטיבות יותר /ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו

 .  עם החברה

 המכרזאין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של , במכרז תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול 25.2

 .או של תנאי אחר מתנאיו

יפו סמכות השיפוט  –זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב  למכרז בקשר מחלוקת בכל 25.3

 . הבלעדית
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עות שיש להם תהא להם המשמ, או בנספחיו במכרז אחר בסעיף הוגדרו שלא וביטויים מילים 25.4

 .אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר, 1.81 –א "התשמ, בחוק הפרשנות

          

 ,בכבוד רב                                                                  

מ"חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע



 

1. 

 

('מעטפה ב)  

 וטופס הצעת מחיר כתב כמויות -' נספח א
 (להסכם 'א החברה כנספחבגמר ההליך יצורף על ידי )

מגיש את הצעתי "( המציע: "להלן[ )השלם שם מלא של המציע], _____________________________ הריני

" המכרז: "להלן ובהתאמה) מ"של חברת נתיבי הגז הטבעי בע טוריםלגנר תחזוקה שירותי למתןמכרז פומבי ל

 :הצעת המחיר למכרז היא כאמור להלן"(. החברה"ו

 

 :הערות

  בעמודה ( ח"בש)מוטלת החובה לציין את המחיר על המציעC  ולסכם  לעיל בטבלהד מהפריטים כל אחעבור
לשנה במחיר המוצע ליחידה  מכפלת הכמותבאופן של , Dאת המחיר המוצע הכולל בעמודה  בהתאם

(D=C*A (. 

 המפורט בעמודה  המרבי המחיר על יעלה לא לכל פריטהמציע  שינקוב' ליחהמוצע  המחירB. שיחרוג מציע 
 !תיפסל הצעתו – מכך

 האו לבצע שינוי בטופס ההצע/אין לשנות ו. 

 התשלום ביום כדיןמ "מע יתווסף תשלום לכל. מ"מע כוללים אינםהמחירים בטבלה לעיל  כל. 

  ללא קשר למפורט בטבלה לעיל ,כי התשלום יעשה לפי ביצוע עבודה בפועל בלבדמובהר. 

 מובהר כי  .החברה במהלך תקופת ההתקשרות שלכי המפורט בטבלה לעיל הינו אומדן שנתי משוער , יובהר
 .לעיל בטבלה בכמויות למפורט קשר ללא, בפועל ביצועהתשלום יבוצע לפי 

 תיאור 'מס

סעיף 
במפרט 

השירותים 
 ('נספח ב)

כמות 
  לשנה

A 

  מקסימום  מחיר
 ח "בש' יחל

B  

' ליחמחיר מוצע 
 ח "בש

C 

מחיר מוצע 
 ח "בשכולל 

D 

1 
 -שירות שנתי לגנראטור 

 הספקים ב
45-250 KVA  

1-3 30 2,500 ______ _________ 

2 
 השכרת גנרטור עד

  80KVA  1,200 5 10 שעות 24-ל ______ _________ 

 השכרת גנרטור עד 3
 130KVA  1,500 5 10 שעות 24-ל ______ _________ 

 השכרת מגדל תאורה  4
 _________ ______ 1,500 5 4 ימי עבודה 8 עד עבור

5 
 הובלה והחזרה

לעיל  2,3,4עבור סעיפים )
 (בלבד

5 5 1,500 ______ _________ 

6 

 
 טכנאי שירותעבודה  תעש

  (לאתר הגעהמרגע )
 

1.12 150 250 ______ _________ 

7-4 לסעיפיםכ "סה  _________ 
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 תשווה החברה את , הכוללמחיר המוצע  ביןבמקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע ליחידה לעיל ל
במקרה שבו נרשמה הצעת המחיר . ההצעה לפי הכפלה של מחיר יחידה בכמות הנקובה בטבלה לעיל

חיר במספרים ובמילים וישנה אי התאמה בין מחיר הנקוב במלל לעומת המחיר הנקוב במספרים יגבר המ
 . הזול מביניהם

 
 

  אישור המציע

 (:סכםהלרבות ה) ועל נספחי המכרזבחתימתנו להלן הרינו לאשר את הצעת המחיר של המציע לפי כל תנאי 
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 ('מעטפה א)

 םמפרט השירותי – 'ב נספח

 

 כללי ואופי השירותים  .1

  ומכלול הגנרטור מכלול ,המנוע מכלול ויכלול את גנרטור הדיזל ליחידת יינתן השרות .1.1
 .הפיקוד יחידת

רישומים והסמכות כנדרש , רישיונות, בעלי תעודות מקצועיותי עובדים "השירות יינתן ע .1.2
 .מקצועיים ומתורגלים במתן השירותים הנדרשים, ויהיו מיומנים, י כל דין"עפ

 כולל השנה ימות כל במשך שרות ,בשבוע ימים 8 שעות 4 עד של בטווח לתקלות מענה .1.3
 .למעט יום כיפור וחגים שבתות

 . החברה נוהלי פי ועל הציוד יצרן להוראות בהתאם ןיינת השרות .1.4

 :חודשים 3– ל אחת שוטפות ביקורות .1.5

 (.להלן 3סעיף )ת ביקור ביצוע ח"דול בהתאם בדיקות הביקורת תכלול (א)

 ח"דו העתקוהספק ימסור  הגנרטור על המודבקת מדבקה ל גביע םירש תהביקור מועד (ב)
 ביצוע בעת בשטח נוכחהנציג יהיה . ח"הדו על חתוםי חברה אשרה נציג לידי

 .טיפול/הביקורת

 הגנרטור עבור תקינות אישורח "והספק יציג דו גנרטור בדיזל טיפול יבוצע לשנה אחת .1.9
  .אש לכיבוישניתן יהיה להציגו לידי רשות 

 לצורך ,החברה נציגי י"ע יסודית בדיקה תבוצע ,שרות להסכם גנרטור הדיזל הכנסת טרם .1.8

 .השרות למתן תנאי תהא בדיקהה. מערכותיו כל על הגנרטור של התקין מצבו של וידוא

 יבוצע הודעה על כך לחברה ולאחר 1.8כמפורט בסעיף  הבדיקה בעת תקלה גילוי של במקרה .1.8
 .כנדרש תיקון

 .ולתקלות לשרות במענה בשל רגישות המתקניםלחברה  עדיפותהספק יתחייב לתת  ...1

  .החברה לא תשלם עבור ביצוע השירות, ללא אסמכתא ואישור ביצוע בידי נציג החברה .1.10

 הקריאה קבלת ממועד, שעות 24יהיה מקסימום  לשרות קריאה של במקרה תגובה זמן .1.11
 .18:00 – 08:00ה בין השעות -בימים א  יינתן השרות .השרות של הספק במחלקת

 הקריאה קבלת ממועד, שעות 4 בתוך יהיה תקלה לתיקון קריאה של במקרה תגובה זמן .1.12
 למעט ולילות וחגים שבתות כולל השנה ימות בכל יינתן השרות .השרות של הספק במחלקת

, רק במקרה בהתאם לנקבע בהסכםנוספת יצוין כי החברה תשלם תמורה  .כיפור יום
 .באחריות הספק לתעד את הקריאות

 .חלופי גנרטור לספק נידרש, שעות 24 במהלך הגנרטור תוקן ולא במקרה .1.13

, בגנרטור קצר כגון( למעט התקלות שנגרמו כתוצאה מתחזוקה לקויה) תקלות תיקון בגין .1.14
 שעות ועבור שבתוקף לחלפים הספק מחירוןי "עפ החברה חויבת ב"וכיו מנוע שיפוץ ,שבר

 .עבודה לשעות מוסכם מחירון י"עפ שניה עבודה משעת החל החברה חויבת העבודה

 בתחזוקה אינה התקלה שמקור ויתברר בגנרטור בתקלה לטיפול קריאה ותתקבל במידה .1.15
חברה ההספק רשאי לחייב את , שהמשתמ של לקוי תפעול עקב ונגרמה הגנרטור של המונעת

 .נסיעה והוצאות חלפים ,עבודה בגין
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 חלפים .2

 קירור ונוזל מנוע שמן, סולר מסנני, ןשמ מסנני :הבאים חלפיםאת ה לוליכ שנתי טיפולה .2.1
 .אויר פילטר, לרדיאטור מרוכז

התמורה תשלום בהתאם לתמורה , הגנרטור תיקון לביצוע שידרשו בגין חלפים אשר .2.2
כאשר המחירון יימסר לחברה , מהמחירון הספק 25%הנחה קבועה של ב, שנקבעה בהסכם

 .מראש

תהיה תמורה ( כולל) V12AH 105 -תמורה שהחברה תשלם עבור מצברים הקטנים מה .2.3
החברה תדרוש הצעת מחיר אשר  יותר גדולעבור מצברים בעלי הספק . ₪ 800 קבועה של

 .תאושר בנפרד

 מחירון י"עפ יקבע הסולר מחיר .גנרטורה לתדלוק סולר ספקה ספקי חברהה בחירת פי על .2.4

 חברהה בקשת י"עפ ורק אך יינתן זה שרות .תדלוק כל ביצוע במועד שבתוקף ספקה

 .ובכתב מראש ,המפורשת ובהסכמתו

 לגנרטור תקופתית בדיקה ביצוע ח"דו .3

 :ח יהא ערוך כדלקמן ויכלול בין היתר את הבדיקות הבאות"הדו

 ;עומס ללא / בעומס דיקהסימון ב .3.1

 ;הגנרטור AC מתח .3.2

 ;גנרטור תדירות .3.3

 ;ממטען מצבים טעינת .3.4

 ;מגנרטור מצברים טעינת .3.5

 ;פיקוד בלוח ביקורת נוריות .3.9

 ;הגנות בדיקת .3.8

 ;כלליים רעשים .3.8

 ;במנוע נזילות ...3

 ;מנוע שמן .3.10

 ;ברדיאטור מים מפלס .3.11

 ;קטבים וחיבורי מצברים בדיקת .3.12

 ;במצברים מים מפלס .3.13

 ;מנוע רצועות תקינות .3.14

 ;במיכל סולר .3.15

 ;שמן לחץ .3.19

 ;מנוע חום .3.18

 ;הטיפול מהות .3.18

 ;למים תוסף ..3.1

 ;מנוע ניקוי חומר .3.20
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 ;מנוע שטיפת .3.21

 ;במצברים מים .3.22

 ;ברדיאטור מים .3.23

 ;מאוורר רצועת .3.24

 ;אלטרנטור רצועת .3.25

 ;נוספות רצועות .3.29

 ;הטיפול מהות .3.28

 ;מנוע שמן החלפת .3.28

 ;שמן מסנני החלפת ..3.2

 ;דלק מסנני החלפת .3.30

 ;מים מסנני החלפת .3.31

 ;אויר מסנני החלפת .3.32

 ;מצבר החלפת .3.33

 .אחר \ שונות .3.34

 :מגדל תאורה .4

 200-זמן עבודה רציף לא יפחת מ, מטר 9-מגדל התאורה נייד אשר גובה התורן לא יפחת מ .4.1
פנסים לפחות מסוג תאורת הצפה לד ובעל כיסוי תאורה לשטח של  4בעל , עבודה שעות

 .m² 1000לפחות  

 :ההובלה והחזר .5

העמסה ושינוע של ותכלול  באמצעות משאית מנוף ים תעשהגנרטורהובלה והחזרת ה .5.1
 .החברה בלבדיובהר כי משאית המנוף תעמוד במלואה לטובת צרכי . י הצורך"עפ ,גנרטור

או נגרר באמצעות רכב  באמצעות משאית מנוף והחזרת מגדל התאורה תעשההובלה  .5.2
 .מסחרי

 שונות .9

 שירותים, עבודה כלי, מים, חשמל לאספקת אחראי יהיה הקבלן - על ידי הקבלן אספקה .9.1
  .השירותים לביצועהנדרש  כלו

 מכל העבודותאחראי לניקוי סביבת העבודה לאחר סיום  הקבלן - העבודה סביבת ניקוי .9.2
 וציוד מתקנים ייפגעו שלא אחראי הקבלן. השירותים ביצוע מתהליכי שהצטברה פסולת
להלן )' מאושר פסולת סילוק מתקן'ל פסולת יסלק הקבלן, במתקן הנמצאים אחרים

 .שסילק לפסולת המסלקהתעודות קבלה של  ויציג( 'מסלקה'

היומן "(. מפקח טכנאי: "להלן) החברה לנציגי זמין יהיה אשרינהל יומן  הקבלן - עבודה יומן .9.3
השרות שניתן וכמות  תיאור, אוויר מזג, שעה, תאריך: את הפרטים הבאים הפחות לכליכיל 

מטעם  המפקח הטכנאי לידישל היומן  העתקיעביר  הקבלן. חתימה, אחראי שם, החומרים
 . חתימתו בצירוףיום עבודה  כלהחברה בסיום 
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  הקבלן חומרי .8

הקבלן ישתמש רק בחומרים ותהליכים העומדים בדרישות של כל הרשויות של מדינת  .8.1
הקבלן יוודא ויהיה אחראי לכך שיישום המפרט לא יגרום לסיכון בטיחותי לאנשים . ישראל

 . וציוד במתקני החברה

י הקבלן על "יסופקו ע המכרזיובהר כי אמצעי בטיחות הדרושים לשם ביצוע העבודות נשוא  .8.2
ועל אחריותו בלוחות הזמנים שנקבעו במפרט זה ובהתאם לתכנית העבודה השנתית  חשבונו

 .שיציג לחברה

או /ו חומרים שלא יעמדו בדרישות מפרט זה. הקבלן ישתמש בחומרים ממיטב האיכות .8.3
 .במתאימים ורשויות החוק במדינת ישראל יוחלפו על חשבונ שלחוקים ותקנות 

   תמיכה טכנית .8

 בכל החברה בקשת לפי או/ו שוטפים, להם והנלווים ייעוץ, החלפה, תיקון, בדיקה, תחזוקה שירותי

 לצורך אחרת פעולה כל וכן ולהלן לעיל כהגדרתם םליקוילרבות , ההסכם תקופת במהלך עת

 מתן במסגרת, כן כמו. והסכם המפרט הוראות, התקנים, היצרנים הוראות פי על, לעיל האמור

 .זה למפרט ובהתאם דרישתה לפי, לחברה לספק הקבלן מתחייב לחברה השירותים

 .במתקני החברה השונים ויובהר כי השירותים יינתנ

  בטיחות ..

לרבות לבטיחות , או מטעמו/אחראי בלעדי לבטיחות כל העבודות המבוצעות על ידו ו הקבלן .1..
 . עובדיו וכן לחומרים והאמצעים בהם עושה שימוש

, הקבלן לספק על חשבונו את כל ציוד הבטיחות ואמצעי הזהירות שיידרש לעבודות על .2..
רתמה , אטמים לרעש, כפפות, משקפי מגן, מסכות, קסדות, נעלי עבודה, לרבות ביגוד

 . ב"במות הרמה וכיו, במות, סולמות, לעבודה בגובה

 ממונה ורלאיש יוצג הקבלן משתמש בו הבטיחות ציוד כל, לעיל באמור לגרוע מבלי .3..
 .ההסכם חתימת לאחר בחברה הבטיחות

, על פי הדין וההסכם, אחראי לבצע את כל הנדרש לצורך ביצוע עבודותיו באופן בטוח הקבלן .4..
תוך שימוש , נהלי הבטיחות הקיימים בחברה ועל פי נהלי עבודה קבועים מראש של הקבלן

בטוח , פן ראויונקיטת אמצעים לשמירת הבטיחות במהלך העבודות עד להשלמתה באו
 . ומדויק

 בחובת הקבלן חייב, החברה במתקן החברה מטעם אחרים קבלנים עבודות של במקרה .5..
 הוראות לכל ולהישמע לו בסמוך או במתקן העובדים הקבלנים עם פעולה ושיתוף תאום

(. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לעבודותיו כאמור לעיל)י קבלנים אלה "ע שימסרו הבטיחות
 .האמור בסעיף זה יבוצע ללא תוספת תמורה

. בלבד עליהן להוסיף אלא, בטיחות לעניין ההסכם מהוראות לגרוע כדי אלה בהוראות אין .9..
 .שבהסכם הבטיחות הוראות יגברו ליישוב ניתנת שלא התאמה אי של מקרה בכל

 (.מנהל פרויקט/ מנהל עבודה )תנוהל על ידי מוביל פעילות העבודה  .8..

עבד שנה אחת לפחות בעבודות על  18מי שלאחר הגיעו לגיל  -" עובד מקצועי"ביצוע על ידי  .8..
גג שביר לאחר שהודרך בעבודה זו והוא בעל ידע מספיק בסיכוניה ובאמצעי הבטיחות 

 .הנדרשים לה

 (.איסור עבודת אדם בודד)עובדים לפחות  2ידי  עלעבודה תבוצע  ....
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הקבלן להביא בחשבון שמרבית העבודות תתבצענה במתקנים בהם מוזרם גז טבעי בלחץ  על .10..
בזמן השהייה במתקן או אתר של החברה על הקבלן , על כן. גבוה כמפורט במבוא למפרט

 . ועובדיו להישמע להוראות עובדי החברה אם וככל שינתנו

 אין – החברה של התפעול אגף מטעם נציג במתקן וכחנ יהיה הקבלן עבודות ביצוע בזמן .11..
 .בשטח התפעול אגף נציג של נוכחות ללא עבודה לבצע

 שכירות גנרטור .10

 24בהודעה מראש של עד , פ שיקול דעתה הבלעדי"ע, החברה תשכור גנרטור בעת הצורך .10.1
באחריות הספק להוביל את . יהיה במצב עבודה תקין ומוכן להפעלה שיסופק הגנרטור. שעות

 .להלן 11ב בסעיף "מפה מצלהגנרטור כל אחד ממתקני החברה בהתאם 

 :מהסוגים הבאים בלבד והגנרטורים יהי .10.2

  80KVAגנרטור עד    (א)

  130KVAגנרטור עד  (ב)
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 (כללי)מפת תוואי צינור הולכת הגז הטבעי  .11
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 הסכם  -' גנספח 
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  ('א טפהעמ)

 םטוריהגנרטכני ומיקום  מידע –' ד נספח

 

 מיקום יצרן הספק 'מס

1 45 KVA JOHN DEERE דימונה 

2 45 KVA JOHN DEERE רמת חובב 

3 45 KVA JOHN DEERE אשל הנשיא 

4 45 KVA JOHN DEERE אגן -אשדוד 

5 45 KVA JOHN DEERE בית קשת 

6 66 KVA JOHN DEERE  חלוקה -חדרה 

7 60 KVA JOHN DEERE  (קבוע)כנות 

8 250 KVA PERKINS כנות 

9 200 KVA DOOSAN אשקלון 

10 30 KVA PERKINS אשדוד 

11 70 KVA PERKINS  חדרה- OPC 

12 30KVA PERKINS חלוקה אשדוד 

13 45KVA JOHN DEERE מפרץ חיפה 

14 45KVA JOHN DEERE שפדן -צ "שלאר 

15 110KVA PERKINS כחתחנת  – חגית 

16 50KVA PERKINS רותם תעשיות פארק 

17 50KVA PERKINS כנות 

18 50KVA PERKINS חיפה 

19 45KVA JOHN DEERE ציון מסילת 

20 45KVA JOHN DEERE זית בית 

21 20KVA PERKINS שואבה 

22 88KVA PERKINS ביהוט באר 

23 50KVA יחידות 5 עתידי 

24 70KVA יחידות 2 עתידי 

25 110KVA יחידות 2 עתידי 



 

2. 

 

 ('מעטפה א)

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים צהירת -' הנספח 

 (למכרז (3) 19.1 סעיף)

להצהיר את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי _______________, . ז.ת, _______________ מ"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/וכי אהיה צפוי

: להלן[ )שם התאגיד]___________________ ב________________ אני משמש בתפקיד.1
ב לחוק עסקאות גופים 2ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף "( המציע"

וזאת במסגרת הגשת הצעה "( חוק עסקאות גופים ציבוריים: "להלן) 1.89 –ו "התשל, ציבוריים
שנערך על ידי נתיבי  (INGL/TENDER/2019/41) לגנראטורים תחזוקה שירותי למתןמכרז פומבי ל

 "(. החברה: "להלן)מ "הגז הטבעי לישראל בע

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן.2

 ;***ביותר משתי עבירות** אליו לא הורשעו *ציע או בעל זיקההמ  □

אך במועד האחרון להגשת הצעות , ציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירותהמ □

 .במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 .1.89 –ו "תשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים( א)ב2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע" **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1.88-ז "התשמ, עבירה לפי חוק שכר מינימום –" עבירה" ***

ולעניין עסקאות  1..1 –א "התשנ, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

, 2011 –ב "התשע, של דיני העבודה לחוק להגברת האכיפה 2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 .גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן.3

 8..1 – ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק . סעיף הוראות –' א חלופה □

 .ציעהמ על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק: "להלן)

 .ציע והוא מקיים אותןהמ על חלות זכויות שוויון לחוק . סעיף הוראות –' ב חלופה  □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –לעיל ' בסעיף ב' למציע שסימן את חלופה ב.4
 :להלן

 .עובדים 100 -ציע מעסיק פחות מהמ –( 1) חלופה □

ל משרד העבודה "והוא מתחייב לפנות למנכ, עובדים לפחות 100ציע מעסיק המ –(  2) חלופה  □

, לחוק שוויון זכויות .והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף , הרווחה

 .לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 



 

30 

 

והשירותים , ל משרד העבודה הרווחה"במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ

ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור , לעיל( 2)פי הוראות חלופה החברתיים ל

ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי , הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו –(  2)באותה חלופה 

 .הוא גם פעל ליישומן, לחוק שוויון זכויות .סעיף 

ל משרד "צהיר זה למנכהמציע מתחייב להעביר העתק מת -לעיל'  למציע שסימן את חלופה ב.5
ככל שתהיה ) החברהימים ממועד התקשרותו עם  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 (.  התקשרות כאמור

והננו מתחייבים לקיים , הבנו את תוכנה, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הננו מצהירים.9
 .את כל הוראותיה

 :ולראיה באנו על החתום בשם המציע

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

    

 

 

 אימות חתימה

 

__________ ת בזאת כי ביום /מאשר_________ רישיון ' מס_____________ ד"מ עו"אני הח
' __________________ גב/מר_______________________ ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע

ת לי /המוכר/ )'____________________ מס. ז.עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/אשר זיהה
ה לעונשים /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו( באופן אישי

 .מה עליו בפני/ה דלעיל וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/הקבועים בחוק אם לא יעשה

 

 

               ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו            
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 ('מעטפה א)

 אישור זכויות חתימה בשם המציע -' ונספח 

 

' גב/ת שחתימות מר/מאשר __________,רישיון ' מס__________________, ח "רו/ד"עו, מ"אני הח

. ז.ת ת/נושא_________ ' ____________גב/ומר' ______________, מס. ז.ת ת/נושא______________ 

השלם השם המלא של ]  _______________________בשם ' ___________________________, מס

, י המציעל ידהצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע, על מסמכי הליך ונספחיו"( המציע: "להלן) [המציע

החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם בהתאם לכל , נחתמו על פי כל דין, וצורף להצעתו במסגרת ההליך

ת שאין כל צורך בהליך משפטי נוסף על /כן אני מאשר. למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע

 .מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע

  

 _____________         ____________________ 

 ח"רו/ד"חתימה וחותמת עו           תאריך          

 

 

 

  



 

32 

 

 ('מעטפה א)         

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים –' זנספח 

 לכבוד 

 "(ז"נתג" / "החברה)" מ"חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

 [ז"ת/ שותפות./ פ.ח]______________ [ שם מלא]_________________ ם מי ובשמ מצהיר בזה בש"הח יאנ

 : כדלקמן"( המציע: "להלן)

 . (המצהיר תפקיד לצייןיש ) במציע_________________ משמש בתפקיד  הנני .1

 .מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע הנני .2

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור  .3
 .לניגוד ענייניםאו להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש /החברה ו

בכל עת לקראת חתימת ההסכם או , אנו נמסור לחברה, בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל .4
דירקטורים / ע "ני/ כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות , במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה

, או כל גוף אחר רלוונטי/התשתיות ו או/או האנרגיה ו/בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/ בתאגיד 
 . המתחרה בעסקי החברה

בין במישרין ובין , או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו/תפקידינו ו .5
ואין בתפקידינו או , על ידינו בעבור החברה שתבוצענהעם העבודות , בין מקצועי ובין עסקי, בעקיפין

במקרה של . על ידינו בעבור החברה שתבוצענהעבודות הם כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את עיסוקינו האחרי
 הננו, בישיבות השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ותים תוך כדי ביצוע העבודהיווצרות ניגוד עניינ

, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מייד, החברהל "למנכ או לממונה כך על להודיע מתחייבים
 ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים

או לא /לא נציע ו, 1.88-ז"התשל, לרבות חוק העונשין, בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין .9
או לאחר סיומו /בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או נבקש/ואו נקבל /ניתן ו

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

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

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

לא , או הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי הליך התקשרות ו, אנו .8
או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו /נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו

אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של , סכםאו מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע הה/טיפלנו ו
התחייבות זו תמשיך . החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים

 . בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה

או מי /או עובד החברה ו/עם נושא משרה בחברה ו, או בעקיפין/במישרין ו, או שיתפנו פעולה/לא שידלנו ו .8
או /או כל הסכם ו/סודי הקשור להליך התקשרות ו/ או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי /מטעמה ו

  .וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם, הזמנה הנובעים ממנו

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

 .לאחר מועד חתימת ההסכם
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סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו , נציגינו, קבלני המשנה שלנו, אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו .10
או /או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/עם החברה ומעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות 

 . הזמנה הנובעים ממנו

 .או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו/הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו  .11

אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף  .12
 . ו כנותן שירותים לחברהתפקידנ

והננו מתחייבים לקיים את כל , הבנו את תוכנה, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הננו מצהירים .13
 .הוראותיה

 :ולראיה באנו על החתום בשם המציע

 

 

 

 אימות חתימה

 

__________ ת בזאת כי ביום /מאשר_________  רישיון' מס_____________ ד"מ עו"אני הח
אשר ' __________________ גב/מר_______________________ ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע
( ת לי באופן אישי/המוכר/ )'____________________ מס. ז.עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/זיהה

ה לעונשים הקבועים בחוק אם /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו
 .מה עליו בפני/ה דלעיל וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/לא יעשה

 

                   ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו        

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 ('מעטפה א)

 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' נספח ח

 

העסק הינו בשליטת אישה / ת בזאת כי התאגיד /מאשר______________________, ח "רו/ד"עו, אני .1

 . 2..1-ב"התשנ, לחוק חובת המכרזים' ב2כהגדרתו בסעיף 

' ____________________, הינה גב______________________ עסק / המחזיקה בשליטה בתאגיד  .2

 .______________________. ז.ת

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

מצהירה בזאת כי _____________________, .   ז.ת, _____________________________, אני

לחוק חובת ' ב2נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף __________________________ העסק / התאגיד 

 . 2..1-ב"התשנ, המכרזים

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

  

     

 ח"רו/ד"חתימה וחותמת עו  ח"רו/ד"שם עו  תאריך
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  הודעה על כוונה להשתתף במכרז –' טנספח 

 (למכרז .Error! Reference source not foundף סעי) 

 לכבוד

 מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

 תל אביב, מגדל עתידים, קרית עתידים

 

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

, "(המכרז: "להלן) (/41INGL/TENDER/.201 'מס) לגנראטורים תחזוקה שירותי למתןמכרז פומבי לעניין 

 (:בריבוע הרלבנטי להלן Xנא סמן )מאשר בזאת כלהלן 

  למכרז ולהגיש הצעה( חובה)במפגש הקבלנים בכוונת המציע להשתתף. 

 

  יצירת קשר עם המציע

 : איש קשר

 _____________________: מכשיר נייד___________________ : טלפון

 _________________________: דואר אלקטרוני____________________ : פקס

 פרטי המציע

 _______________________________: שם המציע

 ____________________________: שם נציג המציע

 __________________________: תפקיד נציג המציע

 ___________: פקס___________________ : טלפון

 _______________________  : כתובת

 _______________________: דואר אלקטרוני

 ____________________________: חתימה וחותמת

 __________________:תאריך

 :יש לשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות במכרז לכתובת דואר אלקטרוני

 daniel@ingl.co.il.  

mailto:ben-arie@ingl.co.il
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 ('מעטפה א)          

  

 להסכם ונספחיהם, אישור המציע על קריאת והבנת מסמכי המכרז - 'י נספח

 
 
 
 

השלם ]___________________________המציעהחתומים מטה ומוסמכים להגיש את הצעה זו בשם , אנו

 שירותי למתןמכרז פומבי המצהירים בחתימתנו להלן כי קראנו והבנו את כל הוראות , [שם מלא של  המציע

לרבות כל נספחיו כולל הסכם ההתקשרות על כל נספחיו  (INGL/TENDER/2019/41) טוריםלגנר תחזוקה

לנו כל הסתייגות לגביהם והם מהווים חלק בלתי נפרד ממסכי תכנם מובן וברור לנו ואין , שצורף למכרז

 .המכרז

 

 :ולראייה באנו על החתום בשם הקבלן

 

 

 

 

 

 

  

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 ('מעטפה א) 

 הסף בתנאי עמידה תצהיר –' יא נספח

 

כי עלי להצהיר את האמת לאחר שהוזהרתי _______________, . ז.ת, _______________ מ"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן/וכי אהיה צפוי

ומוסמך "( המציע: "להלן)___________________ ב________________ אני משמש בתפקיד .1
 תחזוקה שירותי למתןמכרז פומבי ללעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה 

: להלן)מ "שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע (INGL/TENDER/2019/41) טוריםלגנר
 ; "(החברה"

 . זה מטעם המציע יהנני מוסמך ליתן תצהיר .2

הגשת האחרון לועד למועד  1.1.2014יום לאחר , לפחות של שלוש שנים מציע ניסיוןל .2.1

, או במבני תעשיה\ציבור ובמבני במתן שירותי אחזקה למערכות דיזל גנרטורים  , ההצעות

 ;לפחותגנרטורים  25 כאשר לכל לקוח , לקוחות לפחות 2עבור 

 :לעיל 2.1כאמור בסעיף  הלקוחותלהלן פירוט  .2.2

 'מס
 הבוצע ורעבו הלקוחשם 

 העבודה
מועד תחילת וסיום 

 העבודה
 גנרטורים' מס

 פרטים אודות אנשי קשר אצל מזמין
 העבודה

1. 

 
תאריך התחלת 

 : העבודה

______ 

 : העבודהתאריך סיום 

_______ 

 

 

 'יח_______  

 

(: שם משפחה+ שם פרטי )שם איש הקשר 
__________________ 

 ___________: תפקיד איש הקשר

 _________________: טלפון' מס

2. 

 
תאריך התחלת 

 : העבודה

______ 

 : העבודהתאריך סיום 

_______ 

 

 

 'יח_______  

 

(: שם משפחה+ פרטי שם )שם איש הקשר 
__________________ 

 ___________: תפקיד איש הקשר

 _________________: טלפון' מס

 

 .והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה, הבנתי את תוכנה, כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה .3

 :ולראיה באתי על החתום

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

 

 

 

 חתימהאימות 



 

38 

 

 

__________ ת בזאת כי ביום /מאשר_________ רישיון ' מס_____________ ד"מ עו"אני הח
אשר ' __________________ גב/מר_______________________ ה בפני במשרדי ברחוב /הופיע
( ת לי באופן אישי/המוכר/ )'____________________ מס. ז.עצמה באמצעות ת/זיהתה עצמו/זיהה

ה לעונשים הקבועים בחוק אם /תהיה צפוי/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/יה כי עליו/שהזהרתיוולאחר 
 .מה עליו בפני/ה דלעיל וחתם/ה את נכונות תצהירו/אישר, תעשה כן/לא יעשה

 

                   ___________________ 

 ד"חתימה וחותמת עו        


