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.1

רקע כללי על החברה
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה בעלת
רישיון בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב –  ,2002להקמה והפעלה של מערכת ארצית
להולכת גז טבעי בישראל (להלן" :המערכת").
מתוקף 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).
הקמת המערכת הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי ,הן מבחינה כלכלית ,הן
מבחינת איכות הסביבה והן לשם מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק.
מידע כללי נוסף על החברה באתר החברה  .www.ingl.co.ilמובהר כי אין במידע זה להשפיע בדרך
כלשהי על האמור במכרז זה.

.2

המכרז
 2.1החברה מעוניינת לקבל הצעות לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות
חשמל ,להקמת תחנת הפחתת לחץ ( )PRMSאורות רבין (להלן" :האתר") שתשרת את תחנת
הכח של חברת חשמל.
 2.2העבודות יכללו ,בין השאר ,עבודות עפר ,החלפת קרקע ופיתוח שטח ,קידוח ויציקת כלונסאות,
הקמת סככת  PRMSלטובת חדר הדוודים ,התקנת צנרת ומגופים ,הקמת חדר חשמל ובקרה,
הקמת ממ"מ ומבנים נוספים ,מערכות סניטאריות וכיבוי אש ,חשמל ומכשור ,הגנה קתודית,
קירות היקפיים וגידור .הקמת קירות מיגון על פי דרישות פקע"ר ,הכל כמפורט בהסכם המצורף
כמסמך יג' למכרז זה על נספחיו (להלן" :ההסכם") ,לרבות במסמכים הטכניים ובכללם תיאור
העבודות בפרויקט (להלן" :העבודות").
תיאור כללי של העבודות מתואר במסמך א 5/המצורף למסמכי ההסכם.
 2.2דגשים להיבטים בעבודות
2.2.1

קבלן ראשי
א .הקבלן הזוכה במכרז ישמש כ"קבלן ראשי" (כהגדרתו בהסכם) ,במסגרת ביצוע כל
העבודות באתר מטעמו ,לרבות לעבודות קבלנים ממונים אחרים מטעם החברה
להם התקשרות ישירה עם החברה (שאינם קבלני משנה של הקבלן הזוכה,
כהגדרתם בסעיף  10.8להסכם) ("קבלנים ממונים").
ב.

במסגרת זו ,הקבלן הזוכה במכרז יספק לקבלני המשנה מטעמו ולקבלנים הממונים
האחרים מטעם החברה שירותי קבלן ראשי ,לרבות (אך לא רק) בטיחות וגהות ע"י
ממונה בטיחות מוסמך כחוק ,דרכי גישה מסודרות לאתר והסדרי תנועה ,הקצאה
של אתרי התארגנות ,אספקת מים ,חשמל ותקשורת ,שמירה ,תאום מול רשויות
ובעלי תשתיות (ובכלל זה חברת החשמל) ,הכל כמפורט בהסכם.

ג.

הקבלן ישמש כקבלן ראשי ויהיה אחראי על הבטיחות באתר במשך כל תקופת
העבודות באתר ,לרבות במקרה שבו לא יבוצעו עבודות מטעמו באתר אך יבוצעו
עבודות הקבלנים הממונים ועד לאישור החברה בכתב על סיום העבודות בפרויקט.
על כן ,בכל תקופה זו יידרש הקבלן להעסיק ממונה בטיחות כאמור בס"ק ב' לעיל
לצורך הפרויקט.

ד.

מובהר ,כי הקבלן לא ישמש קבלן ראשי לעבודות הקבלנים הממונים מחוץ לאתר
העבודות ,כדוגמת עבודות הנחת הצנרת מחוץ לתחנת הגז .עם זאת עליו לתאם את
ביצוע העבודות באופן שישתלב ולא תגרם הפרעה לביצוע העבודות בפרויקט
המבוצעות בסמוך לאתר.

ה .בגין מתן שירותי קבלן ראשי יהיה הקבלן הזוכה לתמורה כמפורט בהסכם.
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2.2.2

עבודות מקבילות
בלוחות זמנים חופפים לביצוע עבודות הקבלן הזוכה ,בתוך אתר העבודות ובסמוך לו,
יבוצעו עבודות ההקמה של מתקן ה PRMS -ותחנות ההגפה ,על מערכותיהם ,לרבות
הנחת הצנרת גז טבעי בלחץ גבוה.
הפרויקט כולל התחברות אל צינור הגז באזור תחנת ההגפה וה PRMS -בין היתר ע"י
קידוח מונחה ( )HDDשיבוצעו ע"י קבלן ממונה של החברה .לשם כך הקבלן הזוכה
במכרז זה יידרש לביצוע שלב יציקת רצפת ה  PRMS -כמפורט בלוח הזמנים השלדי
בנספח ב' 1להסכם ובתיאום עם הקבלן הממונה לעבודות הצנרת.
הקבלן נדרש לפעול בשיתוף פעולה עם הקבלנים הממונים ,לאפשר ביצוע עבודות הצנרת
במועדם ,ולתאם עמם את כל הנדרש לצורך ביצוע העבודות.
כל העבודות של הקבלן הזוכה ושל הקבלנים הממונים כאמור יחד יקראו להלן:
"הפרויקט".

2.2.2

לעניין ביצוע עבודות החשמל מובהר ,כי אם יבצען הזוכה באמצעות קבלן משנה ,הרי
שעל קבלן משנה להיות בעל הסיווג הקבלני המתאים לביצוע עבודות החשמל.

2.2.4

אבטחת האתר
הקבלן נושא באחריות לשמירת האתר והחומרים שבו כמפורט בהסכם .במשך כל
תקופת העבודות בפרויקט ,לרבות עבודות הקבלנים הממונים ,על הקבלן הזוכה יידרש
לאבטחת האתר ע"י חברת אבטחה המאושרת ע"י חברת החשמל (חח"י) .מובהר כי על
הקבלן לקחת זאת בחשבון במסגרת הצעת המחיר שיגיש למכרז.

2.2.5

לוחות זמנים
א .תחילת ביצוע העבודות מתוכננת לחודשים אפריל  – 2020אוגוסט  2021וכפופה
לקבלת אישור תקציבי ע"י הלקוח של החברה ,היתרים ואישורים הנדרשים לצורך
ביצוע העבודות .בהגשת הצעתו המציע מוותר על כל טענה ביחס לאמור לעיל אם
וככל שלא יינתן אישור כאמור ו/או ביחס למועד לוח הזמנים לביצוע ,אף אם יידחו.

2.2.6

ב.

מיד עם מסירת צו התחלת העבודות ,הקבלן הזוכה יחל בביצוע ההכנות הנדרשות
לתחילת ביצוע העבודות בשטח האתר לרבות הכנת מסמכים ,קבלה אישורי כניסה
מחח"י לתחנת אורות רבין עבור כל העובדים הנכנסים לאתר ,מדידה וגידור אתר
העבודה וכיוצא בזה .העבודות בפועל באתר יחלו עד חודש ימים ממועד מסירת צו
התחלת העבודה כאמור.

ג.

החברה מייחסת חשיבות עליונה בעמידה בלוחות זמנים לביצוע העבודות כמפורט
במסמכי המכרז וההסכם .במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו להשלים את
ביצוע העבודות בהתאם למועדים הקבועים בהסכם ,תהיה החברה זכאית לפיצויים
מוסכמים כאמור בסעיף  18.10להסכם.

שינויים
א .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להגדיל ו/או להקטין ו/או
לבצע בשלבים את העבודות המבוקשות ,מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי
שיחול שינוי במחירי הרכיבים ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לקבלן הזוכה זכות
לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא.
ב.

מובהר ,כי ייתכנו שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות הטכניות ו/או
בהיקף העבודות ו/או בלוחות הזמנים המפורטים במסמכי המכרז .על שינויים
כאמור ,ככל שיהיו ,יחולו הוראות ההסכם לעניין התאמות (אם בכלל) בתמורה
ו/או בלוחות הזמנים לביצוע העבודות.
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האמור לעיל מובא למתן דגש בלבד ,נכלל במלואו בהצעת המחיר של הקבלן במכרז ,ואין בו
למצות ולגרוע מתכולת העבודה והתחייבויות הקבלן כמפורט בהסכם והמכרז על נספחיהם.
.3

לוחות זמנים למכרז
2.1

לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
א

מועדים לקבלת מסמכי בימים א' – ד' ,החל מיום ה'  16.1.2020ועד ליום ג'
 28.1.2020בין השעות .17:00 – 9:00
המכרז

ב

ביום ג'  28.1.2020בשעה  ,10:00מקום המפגש – שער
כניסה לתחנת הכוח אורות רבין – חדרה .אם וככל שישתנו
מועד סיור קבלנים -
פרטי סיור הקבלנים ,תימסר הודעה על הפרטים המעודכנים
השתתפות חובה
לנציגי המציעים שנרשמו מראש לסיור הקבלנים (בהתאם
לפרטיו בנספח יב').

ג

מועד אחרון לבקשת
הבהרות וכן להגשת
לא יאוחר מיום ג'  4.2.2020בשעה .17:00
טיוטת ערבות מכרז
לבדיקה

ד
2.2

2.2
.4

מועד
הצעות

אחרון

להגשת החל מיום א'  16.2.2020בין השעות  17:00 – 09:00ולא
יאוחר מיום ג'  18.2.2020בשעה .17:00

החברה 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 פרטי ההתקשרות שמסרו בעת
קבלת מסמכי המכרז.
הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של החברה במועד האחרון להגשת הצעות או במועד מוארך
כאמור ,לפי העניין ,לא תידון כלל.

תנאי סף להגשת הצעות
 4.1לאור העלות המוערכת של הפרויקט ,רגישותו ומורכבותו הדורשת ,בין השאר ,תיאומים
מורכבים מול קבלנים נוספים וחברת חשמל ולאור ההיבטים הבטיחותיים והאחרים הכרוכים
במתן שירותי קבלן ראשי כאמור ,רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים ,במועד הגשת
הצעתם ,בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
 4.2המציע הינו קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה
הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים בענף הבניה ( )100בסיווג ג'2
לפחות ,הרשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל בענף ובסיווג לעיל.
 4.2המציע השלים ,לאחר  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות לפחות שלושה פרויקטים של
עבודות הנדסה אזרחית ,כהגדרתן להלן ,בהיקף של ( ₪ 10,000,000לא כולל מע"מ) לפחות ,לכל
פרויקט בנפרד.
"עבודות הנדסה אזרחית" -עבודות בנייה משולבות עם מערכות חשמל ומערכות כיבוי אש
וצנרת.
 4.4למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות ( ₪ 20,000,000לא כולל מע"מ) ,בשלוש מתוך
ארבע השנים .2018 - 2015
 4.5המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976לענין תשלום
שכר מינימום ,העסקת עובדים זרים כדין והעסקת אנשים עם מוגבלויות.
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4.6

המציע הינו בעל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -דהיינו:
4.6.1

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין.

 4.6.2אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ.
 4.7המציע השתתף בסיור הקבלנים כאמור סעיף  6להלן.
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.
על המציע בעצמו לעמוד בתנאי הסף ,אלא אם צוין אחרת במפורש לעיל .לא יתאפשר למציע להסתמך
לעניין זה על כל גוף או אדם אחר ,לרבות חברות שלובות ,חברות בנות ,חברות אם ,קבלני משנה,
אורגנים של המציע וכיוצ"ב.
.5

עיון וקבלת מסמכי המכרז
5.1

5.2

5.2

ניתן לעיין בעותק של מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת .www.ingl.co.il
מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה הם לעיון בלבד ואינם ניתנים להגשה (מסומנים
בסימן מים).
את מסמכי המכרז המלאים ,על כלל נספחיהם ,ניתן לקבל במשרדי החברה במגדל עתידים,
קומה  ,22קרית עתידים ,תל אביב ,במחלקת רכש והתקשרויות של החברה ,במועדים שבסעיף
 2.1א' לעיל ,בכפוף להצגת העתק של תעודת רישום של הקבלן במרשם הקבלנים והעתק של
מסמך רשמי המוכיח את היות המציע קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות ,כמפורט בסעיף 4.2
לעיל (כלומר ,ללא הצגת מסמכים אלה לא יינתנו מסמכי המכרז).
בעת קבלת המסמכים ימסור המציע את פרטיו האישיים ,וזהות ופרטי הקבלן אותו הוא מייצג.

.6

סיור קבלנים – השתתפות חובה
 6.1החברה תערוך סיור קבלנים באתר המיועד לביצוע העבודות כאמור בסעיף 2.1ב' לעיל.
על כל המעוניין להשתתף בסיור זה להירשם ולתאם הגעתו עד ליום א'  26.1.2020שעה 12:00
בדואר אלקטרוני c-tender@ingl.co.il :ובכלל זה למסור עד למועד האמור פרטים אישיים של
המשתתפים בסיור ,לרבות שם ,מספר ת.ז .ומספר רכב על גבי נספח יב'.
ההשתתפות בסיור מחייבת הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים (קסדה ונעלי בטיחות) .ללא
מסירת פרטים אלו ולבוש הבטיחות המתאים ,לא תותר כניסה לסיור הקבלנים ,על כל המשתמע
מכך.
 6.2השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה .החברה שומרת לעצמה את
הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את מועד סיור הקבלנים או לערוך סיור נוסף.
 6.2מובהר כי רק להתייחסות ותשובות בסיכום סיור הקבלנים בכתב שתשלח החברה למשתתפים
בסיור ויפורסם באתר החברה יהיה תוקף מחייב.

.7

שאלות הבהרה במכרז
 7.1שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה אך ורק מגורמים שמסרו את פרטיהם
כאמור בסעיף  5.2לעיל ,באמצעות דואר אלקטרוני c-tender@ingl.co.il :עד למועד הקבוע
בסעיף 3.1ג' לעיל.
 7.2על הפניה יש לציין "מכרז לביצוע עבודות הנדסה אזרחית  PRMS -אורות רבין" וכן את שם
הפונה ,מספרי טלפון ,פקס ודואר אלקטרוני למתן התשובות.
 7.2את השאלות יש לשלוח הן במסמך  PDFוהן במסמך  ,WORDכאשר מסמך ה PDF -יהיה
הגרסה המחייבת .ביחס לכל שאלה יש לציין את הפרק ,הסעיף ופירוט השאלה/הבהרה הנדרשת
ביחס אליו.
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7.4

7.5

7.6
7.7
.8

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של
החברה .החברה רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות ,כלליות ,בלתי
ענייניות ו/או מכל טעם ענייני אחר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
תשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויפורסמו באתר החברה
ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם .רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב
ושתפורסמנה תחייבנה את החברה .מובהר ,כי תשובות או הבהרות שלא תינתנה בכתב ולא
תפורסמנה באתר האינטרנט שלעיל לא תחייבנה את המשרד.
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.
החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם .הודעה על כך תישלח לכל
מציע.

הגשת ערבות
 8.1להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיום תנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ובכלל זה לפעול
בכל עניין בקשר עמו בתום לב ובדרך מקובלת ,ולהבטחת הצעתו ,ימסור המציע ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנית ,שהוצאה לפי בקשתו על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח
ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
התשמ"א –  ,1981על סך  ,₪ 200,000שתהיה בתוקף עד ליום ( 4.6.2020להלן" :ערבות המכרז").
ערבות המכרז תהיה בנוסח הקבוע בנספח א' למכרז זה.
 8.2מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי כל דין או על פי מכרז זה ,החברה תהיה רשאית להציג
את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה ,כולו או מקצתו ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,בכל מקרה בו המציע לא קיים תנאי כלשהו מתנאי מכרז זה בדייקנות
ובשלמות ו/או אם יפעל בקשר עם מכרז זה שלא בתום לב ו/או שלא בדרך מקובלת ,ובכלל זה
אם חזר בו המציע מהצעתו בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או
סירב למלא אחר הדרישות ממנו בגין בחירת החברה להתקשר עמו על פי תנאי מכרז זה ,וזאת
כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ומבלי לגרוע מכל זכות של החברה לקבלת פיצוי נוסף.
 8.2ערבות המכרז תוחזר למציע עמו החברה תבחר להתקשר בהתאם להליך זה ,עם מתן ערבות
ביצוע ,כאמור בהסכם .ערבות המכרז של יתר המציעים תוחזר להם לאחר ההתקשרות עם
המציע הזוכה.
 8.4המציע רשאי להגיש לחברה טיוטה של ערבות המכרז שבכוונתו להגיש ,על מנת לקבל את
אישורה של החברה לכך שהטיוטה תואמת את דרישות החברה במכרז ,וזאת עד למועד הקבוע
בסעיף 3.1ג' לעיל .אישור של החברה יינתן אך ורק בכתב .מובהר ,כי הליך בדיקת הטיוטה על
ידי החברה אינו הליך משא ומתן לגבי נוסח תנאי הערבות .על המציע להגיש עם הצעתו ערבות
תקפה וחתומה כדין על ידי הערב מבלי לסטות מנוסח הערבות שצורף כנספח למכרז.
 8.5מובהר ,כי כל הוצאה בקשר להכנת הערבות ,הגשתה ,הארכת תוקפה ,תיקונה וחילוטה יחולו על
חשבון המציע.

 .9ברור ובדיקות מוקדמות
9.1

9.2

המציע יישא באחריות הבלעדית לבדוק לפני הגשת הצעתו כל מידע ולבצע כל בדיקה מוקדמת
בקשר להגשת הצעתו לרבות כל נתון הנדסי ,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.
מסירת 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 ,לרבות
בעל פה במהלך סיור הקבלנים (אם התקיים) 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
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9.2

9.4

9.5
9.6

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

9.12

9.14

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.
במידה והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר ו/או אי בהירות
בקשר לאמור לעיל ו/או במסמכי המכרז עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט
הנדרש ,לפני המועד שנקבע להגשת הבהרות ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות ,כמפורט
במכרז זה ,על מנת לקבל את הנחיות החברה שינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויחייבו
את המציעים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
בכל מקרה ,השמטה ו/או חוסר ו/או אי בהירות לביצוע עבודה ו/או שירות כלשהו במסגרת
מסמכי המכרז לא יגרעו מהתחייבות המציע לבצע את כל העבודות וליתן את כל השירותים
הנדרשים והשלמתם לשביעות רצונה המלא של החברה.
המציע מצהיר בהגשת הצעתו ,כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה בגין
כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו.
המציעים אינם זכאים לכלול בהצעתם כל הסתייגות שהיא ,בין אם ביחס להסכם הקבלן
ונספחיו ובין אם ביחס לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז .הוגשה הסתייגות ,השמטה ,תוספת,
מחיקה ,או כל שינוי אחר באיזה ממסמכי המכרז (להלן" :ההסתייגויות") ,רשאית החברה
לנהוג ,כדלקמן:
להתעלם מההסתייגויות ,כולן או חלקן ,כאילו לא נכתבו כלל.
לראות בהסתייגויות ,כולן או חלקן ,ככאלה המהוות פגם טכני בלבד ,שאינו פוגע בעקרון
השוויון.
לדרוש מהמשתתף לתקן את ההסתייגויות ,כולן או חלקן ,ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות
את מחיר ההצעה.
לנהל משא ומתן עם המציעים ולתקן את מסמכי המכרז ובלבד שהתיקון יחול על כל המציעים
ו/או לאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה.
לפסול את מסמכי ההצעה.
החברה תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,אם לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאחת או
יותר מהאפשרויות הנזכרות בסעיפים  9.7עד  9.11לעיל ,ומבלי שתחויב למדרג כלשהו בין דרכי
הפעולה האמורות .לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות
באותה הצעה או בהצעות שונות.
אם תבחר החברה לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הנזכרות בסעיפים  9.7עד  9.11לעיל לגבי
אחת ההצעות ,והמציע יימנע מיישום החלטת החברה ,תוכל החברה ,מבלי לגרוע מזכויותיה
האחרות ,לרבות הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים ,לפסול את ההצעה או להתעלם ממנה ,אף
אם אותה הצעה נבחרה כהצעה הזוכה ,ולחלט את ערבותו של המציע.
ההוראות הכלולות בסעיף זה אינן באות לגרוע מכל זכות אחרת שיש לחברה בהתאם למסמכי
המכרז או על פי כל דין ,לרבות הזכות לנהל משא ומתן ,לקבל הסתייגויות ,לשנות את מסמכי
המכרז ,להתיר הגשת הצעות מחודשות או לבטל את הליך ההתקשרות.

 .10תוקף ההצעה
 10.1הצעת המציע תהיה תקפה עד ליום  .28.5.2020החברה תהיה רשאית לבצע קיבול להצעות בכל
מועד עד למועד זה ולהתקשר עם מציע .לחברה תהא אופציה להאריך את תוקף ההצעות עד ליום
 28.6.2020או עד למועד אחר שתחליט עליו לפי שיקול דעתה הבלעדי .הודיעה החברה על הארכת
תוקף ההצעה כאמור  -יוארך גם תוקפה של ערבות המכרז בהתאם.
 10.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה ו/או
במקום שהדבר הותר במפורש על פי תנאי המכרז והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא
לפסילת ההצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
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 .11הוצאות להגשת הצעה
 11.1עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע ,כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות
הכרוכות בהשתתפות במכרז ולאחריו ,במישרין ובעקיפין ,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.
 11.2מבלי 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.
 .12איסור הגשת הצעות משותפות ,תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים
 12.1אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים
וכיו"ב.
 12.2מציעים 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 ,אלא אם
אישרה זאת החברה במפורש ובכתב.
 12.2מציע 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.
 12.4מציע 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
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.
 12.5ההחלטה 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.
 12.6החברה 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.
 12.7המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו למשתתפים אחרים במכרז או לבצע כל פעולה שיש בה
משום קנוניה כנגד החברה.
 12.8מציע 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.
 12.9לעניין סעיף זה" ,בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 12.10המציע יצרף להצעתו תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב בנספח ח'.
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 12.11המציע מצהיר כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים וחזון החברה בנושא
קיימות שבאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ingl.co.il :והוא מאשר שיפעל בהתאם
להוראותיהם במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
 .13שמירת זכויות
 12.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז ,אלא לצורך הכנת ההצעה והגשתה.
 12.2החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז ,לרבות בכל תנאי מתנאיו ,עד
למועד הגשת ההצעות .שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויישלחו לכל
המציעים .כל הודעת שינוי כאמור תצורף על ידי המציע להצעתו כשהיא חתומה על ידו ותהווה
חלק מהצעתו.
 12.2אין במכרז זה כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת ביחס לעבודות.
 12.4ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב וקבלת כל האישורים הדרושים על ידי
החברה.
 .14הנחיות להגשת ההצעה
 14.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים ,הכל בהתאם להנחיות המפורטות להלן.
המסמכים בהצעה יתייחסו גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע למסור לחברה.
 14.2מציע יגיש את הצעתו בשתי מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה ( )1ו )2( -ותישאנה את שם
המכרז להלן " :מכרז לביצוע עבודות הנדסה אזרחית  PRMS -אורות רבין " ,כאשר מצורפים
להן:
 14.2.1מעטפה מס'  1תתייחס לעמידה בתנאי הסף ,ותכלול את כל המסמכים המפורטים
בסעיף  Error! Reference source not found.להלן .אין לצרף במעטפה א'
פרטים כלשהם בקשר להצעת המחיר.
 14.2.2מעטפה מס'  2תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול את כל האמור בסעיף  16.22להלן
בלבד.
 14.2ההצעה תוגש בשלושה עותקים (מקור בצירוף  2העתקים).
 14.4מסמכים מקוריים ייכללו בהצעת המקור אשר ירשם עליה במקום ברור "מקור" .על העתקים
ירשמו במקום ברור "עותק  "1ועותק  "2לפי העניין.
 .15מקום ומועד אחרון להגשת הצעות
 15.1ההצעות תוגשנה עד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעה כמצוין בסעיף 2.1ד' לעיל ל"תיבת
המכרזים" במשרדי החברה בכתובת שלהלן :חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,מגדל
עתידים (מגדל  ,)8קומה  ,22קרית עתידים ,תל אביב ,מחלקת רכש והתקשרויות.
 15.2משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה ,אלא הגשתה בפועל  -במועד ובמקום
ההגשה שלעיל.
 15.2הצעה למכרז שלא תמצא בתיבת המכרזים של החברה במועד האחרון להגשת הצעות  -לא תידון
כלל.
 .16המסמכים שיש לצרף להצעה
להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה מס'  1שיגיש כאמור בסעיף  14.2.1לעיל:
 16.1מסמך זה (המכרז) על נספחיו ,כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד ,ובחותמת
המציע וחתימה מלאה בעמוד  17להלן ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה.
 16.2ההסכם על נספחיו ,כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד ,ובחותמת המציע
וחתימה מלאה בעמוד  29להסכם ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה (נספח יג').
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16.2
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.12
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.20

16.21
16.22

תקליטור ( )CDשנמסר למציע מהחברה ,כשהוא חתום על ידי המציע.
לוח הזמנים השלדי וכן לוח הזמנים המפורט ( )Ganttשצורפו על ידי החברה כנספחים להסכם
כשהם חתומים על ידי המציע.
העתק תעודת התאגדות במקרה שהמציע הוא חברה או אישור רישום כעוסק מורשה.
העתק של תעודת רישום של הקבלן במרשם הקבלנים כמפורט בסעיף  4.2לעיל.
העתק של מסמך רשמי המוכיח את היות המציע קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות כמפורט בסעיף
 4.2לעיל.
ערבות בנקאית (מקור) כנדרש בסעיף  8לעיל על פי הנוסח המצורף כנספח א' .
תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף בנוסח המצורף כנספח ב' ,כשהוא חתום על ידי המציע ומאושר
על ידי עו"ד.
דו"חות כספיים מבוקרים של המציע יחד עם אישור רו"ח בגין המחזור הכספי של המציע על פי
הנוסח המצורף כנספח ג'.
תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976בנוסח המצורף כנספח ד' חתום ע"י
המציע ומאושר על ידי עורך דין.
אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור של המציע ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה ,חתום כדין ,בנוסח
המצורף כנספח ה'.
כתב התחייבות חתום בנוסח המצורף כנספח ו'.
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 ז'.
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ,הקוד האתי וחזון החברה ,כשהוא חתום על ידי המציע
ומאומת על ידי עורך דין בנוסח המצ"ב כנספח ח'.
התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים בנוסח המצ"ב כנספח ט'.
הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית בנוסח המצ"ב כנספח י'.
כל הבהרה ו/או תיקון שפרסמה החברה במהלך המכרז ,לרבות סיכום סיור הקבלנים ,חתומים
על ידי המציע.
תקליטור ( )CDשל המציע עליו צרובה תכולת הצעת המציע במעטפה מס'  1בלבד (אין צורך
לסרוק את חוברת המכרז ,ההסכם ותוכן התקליטור שמסרה החברה שיוגשו במקור עם הצעת
המציע).
פרטי התקשרות מלאים של המציע ,לרבות כתובת עדכנית ,כתובת דואר אלקטרוני ומספרי
טלפון ופקסימיליה של אנשי הקשר מטעם המציע.
כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.

להלן פירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף למעטפה מס'  2שיגיש כאמור בסעיף  14.2.2לעיל:
 16.22טופס הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע (נספח יא'),
 16.24כתב הכמויות המפורט של הצעת המחיר המודפס מתוכנת "בינארית";
 16.25את התקן  Disk on Keyהמקורי שמסרה החברה הכולל את הצעת המחיר בתוכנת "בינארית"
כשהצעת המחיר בו במצב "נעול" בהתאם להנחיות בסעיף  17.10להלן.
אין להגיש את הצעת המחיר סרוקה על תקליטור (.)CD
טופס הגשת המחיר וכתב הכמויות שלעיל יחתמו על ידי המציע ולא יכללו הסתייגויות או הערות
כלשהן.
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 .17ההצעה הכספית
 17.1המציע יציין בטופס הצעת המחיר את המחיר הכולל המוצע על ידו.
 17.2הצעת המחיר תהיה בסכומים קבועים ותכלול את כל ההוצאות שיהיו למציע בקשר עם ביצוע
העבודות ,במישרין או בעקיפין.
 17.2המציע יציין בכתב הכמויות את מחירי היחידה בכל סעיף וסעיף ,יחשב את הסך של כל סעיף
ואת הסיכום הכללי של ההצעה ,ויציין את הסיכום הכללי במקום המתאים בטופס.
 17.4המחירים בטופס הצעת המחיר וכתב הכמויות יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא מס ערך מוסף.
 17.5כתב הכמויות יהיה חתום בכל עמוד ועמוד על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציע ,וכן
בדף סיכום הצעת המחיר בכתב הכמויות בחתימה מלאה של המציע.
 17.6למען הסר ספק מובהר ,כי ההתייחסות בכתב הכמויות וביתר מסמכי המכרז להיקף העבודות
נועדה על מנת ליצור בסיס שוויוני להערכת ההצעות וכי אין באמור בכתב הכמויות משום
התחייבות כלפי המציעים כי היקף העבודות שיידרשו בפועל יהיו בהתאם למפורט שם .החברה
תשלם על פי העבודות שיבוצעו בפועל ויאושרו על ידה ,כפי שהיא תורה עליהם.
 17.7אין להותיר סעיפים ללא נקיבת מחיר .אם יותיר המציע סעיף ללא נקיבת מחיר או שירשום
מחיר בסך אפס  ,₪יראו את ביצוע אותו סעיף כנכלל במחיר של שאר הסעיפים ,ובכל מקרה
המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין אותו סעיף.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה
שתכלול סעיפים שלא מולאו או שמולאו במחיר בסך אפס  ,₪אם לדעתה ההצעה אינה סבירה או
שיש בה משום קנוניה נגד החברה או שהיא מונעת מהחברה את האפשרות להשוות מחירים.
 17.8המציע יציין מחירים אחידים לסעיפים זהים בכתב הכמויות (אף אם מדובר בפרקים שונים
בכתב הכמויות) .ציין המציע מחירים שונים לסעיפים זהים אף אם מדובר בפרקים שונים בכתב
הכמויות המתייחס לתחנה מסוימת ,יעודכן כתב הכמויות על ידי החברה כך שבכל הסעיפים
הזהים יצוין המחיר הזול ביותר שצוין על ידי המציע לאותו סעיף.
 17.9מובהר בזאת ,כי התשלומים בגין העבודות שיבוצעו בפועל ויאושרו בהתאם להצעה הזוכה ,כפי
שאושרה על ידי החברה ,יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כלל העבודות ,במישרין
ובעקיפין ,לרבות בעבור החזר כל ההוצאות ,המיסים ,העלויות שונות ,לרבות משפטיות ,בהן נשא
הזוכה וכיוצא בכך ,ולא יתווסף לסכומים האמורים בהצעה אלא מע"מ בלבד.
 17.10הנחיות להגשה של הצעת המחיר וכתב הכמויות בעותקים מודפסים ובתוכנת בינארית:


מסמכי המכרז כוללים  ,Disk on Keyהמכיל את כתב הכמויות של הפרויקט בתוכנת
מכרזית.



על המציע להוסיף ל Disk on Key -את מחירי הצעתו ולהדפיס שלושה תדפיסים מהDisk -
( on Keyתדפיסי "בינארית") לאחר שנכללו בו המחירים המוצעים.



הן ה Disk on Key -ה"בינארית" והן שלושת תדפיסי ה"בינארית" יוגשו על ידי המציע
במצורף להצעתו.



התדפיס של כתב הכמויות חתום על ידי המציע יהווה את הצעת המחיר המחייבת שלו
ובמקרה של אי התאמה בין התדפיס לבין ה ,Disk on Key -יגבר הנוסח המודפס.



הוראות ההפעלה של ה Disk on Key -הן כדלקמן:
 )1הכנס את ה Disk on Key -לכונן  ;Aהקש  A: Zו;"ENTER" -
 )2פעל בהתאם להוראות שעל המסך;
 )3לאחר הקלדת המחירים חובה לבצע נעילת ההצעה;
 )4רק לאחר נעילה אחרונה יש לבצע הדפסה של כתב הכמויות;
 )5יש לחתום על כל דף בתדפיסים בראשי תיבות ובחותמת המציע (הקבלן);
 )6התדפיסים החתומים בצרוף ה Disk on Key -יוכנסו למעטפה מס'  2בלבד.
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 .18דרישה 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.
 .19בדיקת ההצעות והערכתן
בחינת ההצעות תתבצע לפי שלבים ,כדלקמן:
 19.1שלב א' – בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף :הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל
– תיפסל על הסף .במסגרת בדיקה זו ,יבדקו כל מסמכי ההצעה וצרופותיה (למעט הצעת המחיר)
בהתאם לתנאי המכרז.
 19.2שלב ב' – בדיקת הצעות המחיר :החברה תבחן את תכולת מעטפה  2של המציעים שהצעתם
תעבור את שלב א' של הבחינה בהצלחה ותדרג את ההצעות בהתאם לסכום ההצעה.
 19.2בכפוף לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לאחר שהחברה תדרג
את ההצעות כאמור לעיל ,תבחר החברה את המציע שסכום הצעתו היה הנמוך ביותר ,ובלבד
שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל לבצע את כלל העבודות ולקיים את כלל ההתחייבויות
כנדרש במסמכי המכרז ,וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות .לצורך זה ,רשאית החברה
לדרוש ממציע למסור כל מסמך ,מידע וכיו"ב הרלוונטי לפי שיקול דעת החברה לביצוע העבודות
נשוא מכרז זה.
 19.4במידה ונוצר שוויון בניקוד הסופי 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 ,תקייםהחברה הליך כדלקמן:
 19.4.1במועד 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") .הגשת הצעה כספית סופית יכול שתהיה עפ"י החלטת
החברה בהתאם לסעיפים  21.4ו 21.5 -להלן .לא הגיש מי מהמציעים השווים הצעה
סופית כאמור תהא הצעתו הכספית למכרז ההצעה הסופית.
 19.4.2בכפוף לסמכויות החברה ,מבין המציעים השווים כאמור יבחר כזוכה במכרז המציע
שהצעתו הסופית היא הזולה ביותר..
 19.5נתגלו 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.
 19.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת על זכותה לקיים הליך תחרותי נוסף (כקבוע בתקנה
17ה' לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג –  ,)1992כמפורט בסעיף  21.2להלן.
 19.7למען 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 ו/או החברה משירותים ו/או מהתקשרויות קודמות עם המציע;
(ד) כל מידע רלוונטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה .המציע ימסור
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19.8

19.9

19.10

19.11

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.
החברה תהיה רשאית שלא לאשר את השתתפותו של מציע במכרז במקרה בו המציע ביצע
עבודות עבור החברה במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות והעבודות הופסקו טרם
סיומן בגין נסיבות אשר קשורות בהתנהלות המציע ו/או מי מטעמו ,לרבות בגין עבירות בטיחות.
מציעים אשר ביצעו בעבר עבודות עבור החברה והעבודות הופסקו טרם סיומן ,כאמור לעיל,
רשאים לפנות אל החברה בכתב לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,על מנת
לברר אם הוראת סעיף  19.8זה חלה עליהם .אם חרף האמור מציע ייבחר בכל זאת להגיש הצעה
והצעתו תיפסל ,הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר בגין כל הוצאה שהמציע הוציא במסגרת הכנת
הצעתו.
החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר
או כל הצעה שהיא או לקבל הצעה שאינה הזולה ביותר או לצאת למכרז חוזר או לוותר על ביצוע
העבודות ,כולן או מקצתן ,או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות בלבד ,ובכלל זה לבקש
הצעות משופרות או לתקן הצעות או לפנות למציעים ו/או לחלקם בבקשה לקבלת הבהרות בכתב
ו /או בעל פה וכן היא רשאית אך אינה חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לאפשר
למציעים ו/או לחלקם להוסיף להצעתם מסמכים שהושמטו או חסרים בהצעתם ,לדרוש מידע
נוסף ו/או לדרוש להיפגש עם המציע לצורך הצגת הצעתו .למציעים לא תהיה כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר להליך זה.
בנוסף ,החברה תהיה רשאית ,עד לשלב פתיחת המעטפות שיתקבלו ,לקבוע אמות מידה לבחירת
הזוכה .אמות מידה אלה יכול ויכללו ,בין היתר ,ומעבר להתייחסות להצעת המחיר ,גם ניקוד
עבור איכות ההצעה והמציע .לחברה שיקול הדעת המוחלט לקבוע את החלוקה והמשקל בין
אמות המידה השונות ובלבד שאלה תיקבענה עד למועד הגשת ההצעות.
על 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:
 19.11.1לשנות את המכרז ו/או לבטלו.
 19.11.2להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן.
 19.11.2לא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שבמכרז זה.
 19.11.4לנהל משא ומתן בכפוף לדין ,עם מציע אחד ו/או יותר.
 19.11.5להתנות 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.
 19.11.6להתנות 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.
 19.11.7לפצל את ההתקשרות בין מציעים שייראו לה מתאימים ,במספר ,בתנאים ובכמות
שתראה לנכון.
 19.11.8שלא 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.
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 19.11.9לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
 .20הודעה על זכייה
 20.1החליטה החברה על זוכה ,תודיע לו על כך בדואר אלקטרוני ו/או בפקס .מועד החתימה על
ההסכם יהיה תוך  7ימים מיום ההודעה על הזכייה ,אלא אם תודיע החברה אחרת .מובהר ,כי עד
למועד דלעיל יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ולהשלים כל פרט אשר על פי מסמכי הליך זה הוא
מחויב לבצע ולהשלים לפני חתימת ההסכם .הזוכה יופיע במקום ובמועד שייקבעו על ידי החברה
בהודעתה ,ישתתף במעמד החתימה וימציא לחברה ,לא יאוחר ממועד זה ,אישור על השלמת כל
הפעולות דלעיל.
כמו כן יידרש הזוכה להמציא לחברה במעמד החתימה ערבות ביצוע בגובה  10%מהצעתו וערבות
מקדמה בגובה  10%מהצעתו (אם וככל שיבקש לקבל מקדמה כמפורט בהסכם).
 20.2במידה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בסעיף  20.1לעיל ,לרבות לאחר חתימת ההסכם,
תהיה החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על המציע הבא במדרג ההצעות כזוכה
במכרז.
 .21מו"מ והליך תחרותי נוסף
 21.1החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה ,לרבות בגין העדר תקציב
עבור ביצוע העבודות ,וזאת גם לאחר הגשת ההצעות במכרז בהתאם למחירי ההצעות שהוגשו
במסגרתו ,לערוך שינויים בתנאיו ,לשנות את המועדים הנקובים בו או את אופי העבודות הנדרש
והיקפם ,לנהל משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם ,לדרוש מידע נוסף והבהרות.
 21.2החברה שומרת על זכותה לבחור במציע בעל ההצעה הזולה ביותר כ"מציע מועדף" ולנהל עמו
משא ומתן וקבלת הבהרות באשר למחירי הצעתו ,אופן ביצוע העבודות ומועדי הביצוע ,לרבות
לשם קבלת הנחה נוספת על מחיר הצעתו בהתאם להערכת החברה את עלות העבודות ובכלל זה
לגבי חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הערכת עלות העבודות על ידי החברה.
לאחר השלמת הליך זה רשאית החברה לאשר את בחירתו של "המציע המועדף" ,מבלי לגרוע
מכל זכות המוקנית לה לפי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
 21.2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהתקיים אחת הנסיבות המפורטות להלן החברה תהיה רשאית
לקיים ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,הליך תחרותי נוסף ( )BEST AND FINALכקבוע בתקנה
17ה' לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – ( 1992להלן" :הליך תחרותי נוסף"):
 21.2.1הפער בין ההצעה בעלת הסכום הנמוך ביותר ("ההצעה הזולה") לבין יתר ההצעות
שדורגו במקומות הבאים אחריה לא יעלה על  .10%במקרה כאמור תשתתפנה בהליך
התחרותי הנוסף ההצעה הזולה וכן כל ההצעות שפער המחירים בינן לבין ההצעה הזולה
לא יעלה על .10%
 21.2.2בהתקיים נסיבות בהן ,לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה ,יהיה בקיומו של הליך
תחרותי נוסף כאמור כדי להועיל לחברה.
 21.4בהליך התחרותי הנוסף ,המחירים יופחתו באחוז שווה עבור כל מחירי היחידות שהמציע הציע
בהצעת המחיר המקורית.
 21.5כמו כן ,בהליך תחרותי נוסף כאמור ,רשאית החברה לקבוע מחיר תקרה (מקסימום) לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .22עיון
 22.1מציע המבקש לעיין בהחלטת החברה ו/או בהצעה הזוכה ,יגיש בקשה לעיין במסמכים בתוך
שלושים ( )20ממועד ההודעה על תוצאות המכרז.
 22.2תנאי לעיון במסמכים הוא תשלום מראש של סך  ₪ 1,000לצורך כיסוי העלות הכרוכה בהעמדת
המסמכים לעיון.
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 22.2החברה מודיעה בזאת במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה במסגרת מכרז זה משום סוד
מסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז ,ובהתאם לכך  -בכוונתה להעמיד לעיון
המשתתפים האחרים ,אשר יבקשו זאת מן החברה ,את החלטת החברה ואת הצעה הזוכה.
 22.4יחד עם זאת ,מציע הסבור כי הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותו ,יציין
בהצעתו ,בצורה מפורשת וברורה ,מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים ,לדעתו,
מידע סודי כאמור .מובהר כי שם המציע והצעת המחיר לא ייחשבו בכל מקרה כסוד מסחרי ו/או
סוד מקצועי.
 22.5ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה לגביהם נטען כי הם כוללים סוד
מסחרי או מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של החברה והחלטתה תהיה סופית ומחייבת
את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז ,לכל דבר ועניין.
 .23שונות
 22.1הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק
בלתי נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 22.2כל 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.
 22.2כל 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.
 22.4החברה 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.
 22.5למען הסר ספק 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.
 22.6כל האמור בבקשה להצעות זו 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.
 22.7בכל 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.
 22.8ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של
המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.
 22.9בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט
הבלעדית.
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 22.10מילים 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,
חברת 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 מכרז פומבי לביצוע
עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ( )PRMSאורות רבין
( ,)INGL/TENDER/2020/02על נספחיו ותנאיו ,הבנו אותם על בוריים ואנו מסכימים להם:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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(מעטפה א)
נספח א' – ערבות בנקאית
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קרית עתידים ,מגדל עתידים ,תל אביב
הנדון :ערבות מס'______________
.1

.2

.2

.4
.5

.6
.7
.8

.9

על פי בקשת _________________ (להלן" :המציע") אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת
ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של ( ₪ 200,000להלן" :סכום הערבות")
שתדרשו מאת המציע ,בקשר עם הצעה שניתנה על ידו במכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית
ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ( )PRMSאורות רבין (מס' )INGL/TENDER/2020/02
שפורסם על ידיכם.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  7ימים מקבלת
דרישתכם הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל
אופן שהוא ,ומ בלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע .כמו כן ,מוסכם בזאת במפורש ,כי
לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או
לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום שייקבע על ידכם
מתוך סכום הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת
לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות
זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.
אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  2לעיל.
אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהן ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע
מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה
לרבות כל ברירה המוענקת למציע על פי הדין.
בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המציע כלפיכם
והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
הערבות תהיה בתוקף עד ליום  4.6.2020ועד בכלל ,ועל פי דרישתכם בכתב שתתקבל עד  7ימים
קודם למועד האמור ,יוארך תוקפה של הערבות עד ליום .5.7.2020
כל דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב ,במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות
לפי סעיף  7לעיל .הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או
במסירה אישית אך לא בפקסימיליה ,טלקס ,מברק או דואר אלקטרוני.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
________________
הבנק
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(מעטפה א)
נספח ב' – תצהיר מטעם המציע על ביצוע עבודות בהתאם לדרישות תנאי הסף
אני הח"מ __________________________________ ,בעל/ת ת.ז ,_________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 .1אני מנהלה/תה של חברת __________________________________ בע"מ ח.פ( ______________ .להלן" :המציע") ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר
זה כחלק מהצעתה במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ( )PRMSאורות רבין
(מס' .)INGL/TENDER/2020/02
 .2הנני מצהיר ,כי המציע השלים לאחר  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות לפחות שלושה פרויקטים של עבודות הנדסה אזרחית ,כהגדרתן להלן,
בהיקף של ( ₪ 10,000,000לא כולל מע"מ) לפחות ,לכל פרויקט בנפרד ,על פי הפירוט שלהלן:
לצורך סעיף זה "עבודות הנדסה אזרחית" -עבודות בנייה משולבות עם מערכות חשמל ומערכות כיבוי אש וצנרת.
שנת
התחלה
וסיום
העבודה

היקף
העבודה
באלפי
שקלים (ללא
מע"מ)

שם הפרויקט ומהות העבודה

פרטי המזמין
(שם איש קשר וטלפון)

התחלה:
_____
סיום:
______
בנוסף ,סמן במקום המתאים:
 העבודות כללו מערכות חשמל;  העבודות כללו מערכות כיבוי
אש ;
 העבודות כללו צנרת;
www.ingl.co.il
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שנת
התחלה
וסיום
העבודה

היקף
העבודה
באלפי
שקלים (ללא
מע"מ)

שם הפרויקט ומהות העבודה

פרטי המזמין
(שם איש קשר וטלפון)

התחלה:
_____
סיום:
______
בנוסף ,סמן במקום המתאים:
 העבודות כללו מערכות חשמל;  העבודות כללו מערכות כיבוי
אש;
 העבודות כללו צנרת;
שנת
התחלה
וסיום
העבודה
התחלה:
_____
סיום:
______

היקף
העבודה
באלפי
שקלים (ללא
מע"מ)

שם הפרויקט ומהות העבודה

פרטי המזמין
(שם איש קשר וטלפון)

בנוסף ,סמן במקום המתאים:
 העבודות כללו מערכות חשמל;  העבודות כללו מערכות כיבוי
אש;
 העבודות כללו צנרת;
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 .3אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר/ה

______________
תאריך
אישור עו"ד לתצהיר נספח ב' למכרז

אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה
בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה _____________
המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה
כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

_________________
עו"ד (חתימה +חותמת)
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(מעטפה א)
נספח ג' – אישור רו"ח בגין מחזור כספי

תאריך___________:
לכבוד נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
הנדון :הקבלן _______________ בע"מ (ח.פ( )_______________.להלן" :החברה")

.1

כרואי חשבון של החברה ובמסגרת הגשת הצעתה למכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית
ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ( )PRMSאורות רבין (מס' ,)INGL/TENDER/2020/02
אנו מתכבדים לאשר ,כי לחברה היה מחזור כספי שנתי ממוצע של לפחות ( ₪ 20,000,000לא כולל
מע"מ) ,בשלוש מתוך ארבע השנים .2018 - 2015

.2

המחזור הכספי של החברה בשנים כאמור לעיל הוא כדלקמן:
_______________________ :2015
_______________________ :2016
_______________________ :2017
_______________________ :2018


יובהר ,כי יש לציין את המחזור הכספי בכל אחת מהשנים שלעיל ,גם אם המחזור הכספי
באחת מהשנים אינו מחושב לצורך הוכחת ממוצע המחזור הכספי הנדרש.

בכבוד רב,
________________ ,רו"ח
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(מעטפה א)
נספח ד' – 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:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן:
"המציע") ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה
למכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ()PRMS
אורות רבין (מס'  ) INGL/TENDER/2020/02שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן:
"החברה").
 .2יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□ המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

.2

□ 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 .21.10.02
*** "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.
יש 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.

.4

□ חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  2לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
□ חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.

.5

.6

.7

□ 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.
במקרה 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.
למציע שסימן את חלופה ב' לעיל -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  20ימים ממועד התקשרותו עם החברה (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________________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________ ,הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
אשר
_________________________
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 ה' – אישור זכויות חתימה
תאריך__________ :
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
א.ג.נ.
הנדון :אישור זכויות חתימה
הנני הח"מ _____________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_____________ .מאשר בזאת ,כי
____________________ ,החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי _______________________
(להלן" :המציע") במסגרת מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת
הפחתת לחץ ( )PRMSאורות רבין (מס'  )INGL/TENDER/2020/02מוסמך/ים לחייב את המציע
בחתימתו/ם.

בכבוד רב,
_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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(מעטפה א)
נספח ו'  -כתב התחייבות
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
_____________________
א.ג.נ,
הנדון :כתב התחייבות בקשר עם מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת
הפחתת לחץ ( )PRMSאורות רבין (מס' )INGL/TENDER/2020/02
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את המכרז ,ההסכם ונספחיו ,ואת כל נספחיהם
וצרופותיהם לרבות הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים (להלן" :מסמכי ההליך") ושניתנה לנו
האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים ,הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על
הצעתנו ,ולאחר שביררנו את כל הפרטים הטכניים והאחרים הרלוונטיים לביצוע העבודות נשוא המכרז,
מצהירים ומתחייבים בזה ,כדלקמן:
קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך ,ברורים לנו תנאיהם ,לרבות כל ההשלכות של ביצוע
.1
העבודות נשוא ההליך ,והגשנו את הצעתנו בהתאם .אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך ולא
נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי הבנה ו/או אי ידיעה ואנו מוותרים מראש על כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור ,מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל .לפני הגשת הצעתנו
ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודות ,למדנו את התנאים השוררים בו ,בדקנו את דרכי הגישה
אליו ,המבנים הקיימים והפעילות המתנהלת בהם ואת כל יתר התנאים והגורמים העשויים להשפיע
על ביצוע העבודות ,וכן קיבלנו מנציגי החברה את כל ההסברים אשר ביקשנו לקבל.
קראנו והבנו את הוראות הקוד האתי של החברה לקבלנים שבאתר האינטרנט של החברה ואנו
.2
מאשרים שנפעל בהתאם להוראותיו.
בדקנו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותינו על פי הליך זה במלואן ,לרבות ,ומבלי
.2
לפגוע בכלליות האמור ,בנוגע להעמדת כח האדם המנוסה והמיומן במידה הנדרשת על פי מסמכי
ההליך וכעולה ממחויבויותינו להוציא את התחייבויותינו אל הפועל באופן ובאיכות המתוארים
במסמכי ההליך .כן בדקנו כאמור את יתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותינו על פי
הליך זה ובמועדים הנקובים בו ,ואנו מצהירים כי יש לנו ההסמכות ,המומחיות ,היכולת הפיננסית,
הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים הפיננסיים והטכניים והציוד הדרושים לביצוע התחייבויותינו,
ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה בקשר עם כל אלה .אנו מצהירים בזאת כי בידינו  -או שיש
באפשרותנו להשיג מבעוד מועד  -את כל הדרוש לביצוע התחייבויותינו על פי הליך זה במלואן
ובמועדן.
אנו מסכימים ,כי התחייבויותינו כהגדרתן בהליך זה כוללות את כל האמור והמפורט בהליך זה על
.4
כל מסמכיו ,נספחיו ,וצרופותיו וכן כל התחייבות ו/או עבודה אחרות גם אם לא פורטו במפורש
ואשר קשורות באופן ישיר או עקיף לביצוע התחייבויותינו על ידינו במלואן ,במועדן וברמה ואיכות
מעולות ,ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס.
ידוע לנו ,כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת מסמכי ההליך ,לרבות הכנת הצעה זו על כל הקשור בכך
.5
והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות
הבנקאית ובהארכתה ,תחולנה עלינו בלבד ,במלואן ,וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כספית מכל מין וסוג בגין כך.
ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי חתימותינו על ההצעה ועל הסכם ההתקשרות מחייבות אותנו לכל דבר
.6
ועניין ,וכי אתם תהיו רשאים וזכאים לחלט את ערבות המכרז המצורפת להצעתנו זו ,וזאת במידה
ונחזור בנו מהצעתנו מכל סיבה שהיא ,וכי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
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.7

.8

.9

.10

.11
.12
.12
.14

.15

.16
.17
.18

הננו מסכימים ,כי תהיו זכאים לראות בהצעתנו זו כהצעה בלתי חוזרת כמשמעותה בסעיף  2לחוק
החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג –  ,1972ולפיכך עם מסירתה של הודעת קיבול בכתב על ידכם ייכרת
הסכם מחייב בינינו לביניכם.
מובן לנו ,כי במידה ונזכה בהליך זה ,נהיה אחראים לכל הפעולות ,התוצרים והתפוקות של כל
העובדים ,וכי ב כל מקרה לא ייקשרו יחסי עובדי מעביד ביניכם לבינינו ,או מי מאתנו או מטעמנו,
ובכלל זה עובדינו הקבועים והזמניים ,קבלני משנה או כל מי שמועסק מטעמנו בדרך כזאת או
אחרת.
מבלי לגרוע מזכותכם לעשות כן במקרים נוספים ,אם נחליט מכל סיבה שהיא שלא לבצע את
השירותים ו/או את התחייבויותינו ו/או כל חלק מהן ,או אם נחזור בנו מהצעתנו או מכל חלק
ממנה ,או אם נתנהג בקשר עם ההליך שלא בדרך מקובלת ובתום לב ,אזי אנו מסכימים ,כי סכום
ערבות המכרז אשר המצאנו לכם ביחד עם הצעתנו זו יחולט על ידכם ,וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך
מראש ומבלי לגרוע מכל זכות של חברתכם לקבלת פיצוי נוסף.
אנו מאשרים ,כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך וכי )1( :אין לנו טענות כלשהן בנוגע
לאי הבנה ,אי בהירות או חוסר התאמה בנוגע להוראות כלשהן במסמכי ההליך; ( )2אין לנו כל טענה
בקשר עם שיטת בחירת ההצעות כפי שהיא מפורטת במסמכי ההליך.
אנו מוותרים מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק ,הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה
שלנו בהליך מכל סיבה שהיא או עם ניסוח ההליך או עם כל שימוש בסמכות על ידכם.
לנוכח דחיפות הליך זה וחשיבותו הציבורית אנו מצהירים ,כי בכל מקרה לא ננקוט כל הליך משפטי
שתכליתו עצירת ההליך ,וככל שננקוט הליך כאמור הרי שנסכים לדחייתו על הסף.
הצעתנו זאת והערבות המצורפת לה ,על כל המשתמע מהן ,הינן בתוקף לתקופה שתיקבע על ידיכם
בהתאם למסמכי ההליך.
ידוע לנו ,כי אינכם מחויבים לקבל הצעה כלשהי ,לרבות ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר
ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,וכי הנכם רשאים לנהל משא ומתן עם המציעים או חלקם וכן לערוך
הליך של  ,BEST AND FINALוכי כל האמור לעיל נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,והכל
בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
מבלי לגרוע מכל הצהרה אחרת שלנו ,אנו מבהירים ,כי אם ייעשה קיבול להצעתנו ,תהווה התמורה
כהגדרתה בהסכם את מלוא התמורה אשר נהיה זכאים לה ,ואנו נקיים את מלוא התחייבויות הזוכה
על פי כל מסמכי ההליך במלואם ,לשביעות רצונכם המלאה.
הצעתנו עומדת בכל הדרישות והתנאים הנדרשים ממציעי ההצעות על פי תנאי המכרז וההסכם ואנו
מקבלים על עצמנו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.
הצעתנו זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-המציע
ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת ,כדלקמן:
 17.1לא להציע ,לא לתת ולא ל קבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין 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 מכרז הנובעים ממנו.
 17.2לא לשדל ולא לשתף 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 או על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או
מכרז הנובעים ממנו.
 17.2כי הם לא פעלו בניגוד לאמור בסעיפים  17.1ו 17.2 -לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של
החברה ו/או כל הסכם ו/או מכרז הנובעים מהם.
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 17.4כי הם הביאו תוכן סעיף זה לידיעת עובדיהם ,קבלני המשנה שלהם ,נציגיהם ,סוכניהם ומי
מטעמם המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של החברה ו/או הסכם ו/או מכרז
הנובעים ממנו.
 .19התעורר חשד סביר ,כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  18לעיל ,החברה שומרת
לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי
נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או
לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע
מהליך ההתקשרות.
 .20הננו מתחייבים לבצע את העבודות בהתאם לדרישות מסמכי ההליך בהתאם למחירי היחידה
המפורטים בכתב הכמויות והמחירים וללא כל תשלום נוסף.
 .21המחירים הנקובים בהצעתנו הינם בשקלים חדשים ואינם כוללים מס ערך מוסף אשר יתווסף
כחוק במועד התשלום.
 .22הננו מאשרים ,כי מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות שבהצעתנו ,הינם קבועים וסופיים ,לא
ישתנו מכל סיבה שהיא ,והם כוללים את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין הכלליות ובין האחרות
מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע העבודות בהתאם לדרישות מסמכי ההליך ולביצוע כל
התחייבויותינו לפיהם.
 .22ידוע לנו ,כי אם הצעתנו כוללת הנחה כללית ,תחושב ההנחה מהצעתנו הכוללת ואחוז ההנחה יחול
על כל סעיף נפרד שמפורט בכתב הכמויות והמחירים ,וזאת ללא כל קשר להיקף כמות העבודה
שתבוצע בפועל מאותו סעיף ,ויראו כל הנחה כאילו ניתנה כאמור לעיל ,וזאת על אף כל האמור בכל
מסמך אחר ו/או כל הודעה אחרת בכתב או בעל פה.
 .24הצעתנו לביצוע עבודות והשירותים נשוא הליך זה היא כמפורט בטופס הצעת המחיר המצורף
להצעתנו.
 .25במידה ונחזור בנו מהצעתנו זו אנו מתחייבים לשלם לחברה ,ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע
מכל זכויות החברה על פי כל דין והסכם ,פיצוי מוסכם בגובה ערבות המכרז.
 .26הננו מצרפים להצעתנו זו את המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  16למכרז.
פרטי המציע:
שם המציע ________________ :מספר חברה_____________ :
מספר עוסק מורשה_______________ :
כתובת:

_____________________________________

טלפון ___________ :פקס__________ :e-mail _______________ :
כנציג המציע ת/ישמש גב/מר ____________ שפרטי ההתקשרות עימו הינם:
טלפון ___________ :פקס__________ :e-mail _______________ :

בכבוד רב,
_________________________________
חתימות וחותמת
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(מעטפה א)
נספח ז'  -אישור בדבר עסק בשליטת אישה

.1

אני ,רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה
כהגדרתו בסעיף  2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:
 )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
 )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

.2

המחזיקה בשליטה בעסק ______________________ הינה גב' __________________,
ת.ז.______________________ .

תאריך

שם עו"ד/רו"ח

חתימה וחותמת 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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www.ingl.co.il
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(מעטפה א)
נספח ח' – תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ,הקוד האתי וחזון החברה
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ/.
שותפות /ת"ז] (להלן" :המציע") מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
הנני משמש בתפקיד __________________ ב( _______________________ -להלן" :המציע")
הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .1העדר ניגוד עניינים
 .1.1הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על
ידינו בעבור החברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 .1.2בין 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.
 .1.2תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד 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 העבודת 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.
 .1.4בנוסף 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.
 .1.5לא 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.
 .1.6לא 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.
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 .2העדר קירבה משפחתית של המציע ומי מטעמו לחברה
(יש לסמן את הרלבנטי):





הריני להצהיר כי במסגרת הגשת הצעת המציע למכרז ,אין למי ממנהליו ו/או עובדיו של
המציע קירבה משפחתית כלשהי למי ממנהלי ו/או עובדי החברה (חברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע"מ) ,ככל שקיימת כזו על פי ידיעת המציע בלבד ומבלי שהמציע נדרש לבצע
חקירה בעניין.
קיימת קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו של המציע למי ממנהלי ו/או עובדי
החברה (חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ) .מצורף להצעת המציע מכתב נפרד המפרט
את הקירבה המשפחתית כאמור כשהיא חתומה על ידי הבעלים או מנכ"ל או מורשי החתימה
של המציע

 .3הקוד האתי וחזון החברה
הרינו להצהיר כי המציע קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים וחזון החברה
בנושא קיימות שבאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.ingl.co.il :והריני לאשר כי המציע
וכל הבא מטעמו לצורך ביצוע העבודות ומתן השירותים יפעלו בהתאם להוראותיהם במידה
והמציע יוכרז כזוכה במכרז.
 .4אנו אחראים להביא תוכן נספח 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.
 .5הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
 .6אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף
תפקידנו כנותן שירותים לחברה.
 .7הננו 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

אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_______________________________ מס' רישיון _________ 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
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(מעטפה א)
נספח ט' – 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 המכרז (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.
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 .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.
 .2.2מקבל 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.
 .2.4מבלי 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
 .4.1מקבל המידע מצהיר ,כי המידע הסודי הוא רכושה הבלעדי של החברה והוא מובא לידיעתו אך
ורק לשם מתן  /קבלת השירותים.
 .4.2מקבל 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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.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 התחייב ות 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
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(מעטפה א)
נספח י' – הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית

לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קריית עתידים ,מגדל עתידים,
תל-אביב
אג"נ,

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

________________
תאריך

________________
המציע

________________
חתימה

במידה וקיימת זיקה אישית ,נא פרט:
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(מעטפה ב)
נספח יא' -הצעת מחיר וכתב כמויות

מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ ( )PRMSאורות
רבין (מס' .)INGL/TENDER/2020/02
יש להכניס למעטפה נפרדת (מעטפה מס'  )2את טופס זה יחד עם )1( :כתב הכמויות חתום כנדרש על
ידי המציע ו )2( -ה disk on key -הכולל את הצעת המחיר של המציע.
 .1כתב הכמויות וה disk on key -שאנו מציעים לבצע ,ובו המחירים המוצעים על ידינו ביחס
לכל פריט ,מצורפים בזאת כשהם חתומים על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציע.
 .2הצעת המחיר בסעיף  2להלן מהווה סכימה נכונה בהתאם למחירים המוצעים על ידינו
ולכמויות הנקובות בכתב הכמויות המצורף לכאן.
 .3הננו מתחייבים ,אם ניבחר כמציע הזוכה במכרז ,לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם
לכל מסמכי המכרז וההסכם תמורת המחירים הנקובים בכתב הכמויות ,ובסך הכל (בהינתן
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות):
יש לצרף למעטפה מס'  2בלבד
__________________________________________________
מע"מ)

₪

(לא

כולל

תאריך______________ :
שם המציע___________ :
חתימה_____________ :
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(מעטפה א)
נספח יב'  -הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם חברת ____________________________________ (להלן:
"הקבלן") לעניין מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת
לחץ ( )PRMSאורות רבין (מס' ( )INGL/TENDER/2020/02להלן" :המכרז") ,מאשר בזאת כי בכוונת
הקבלן להשתתף בסיור הקבלנים במכרז.
יצירת קשר עם הקבלן
שם מלא של איש קשר:
טלפון ___________________ :טלפון נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
פרטי המשתתפים בסיור הקבלנים במכרז (עד  2אנשים)
דואר אלקטרוני_________________________ :
שם מלא____________________ :
טלפון ______________________ :טלפון נייד_____________________________ :
שם מלא ____________________ :דואר אלקטרוני__________________________ :
טלפון ______________________ :טלפון נייד_____________________________ :
מספר ת.ז ___________________ :.מספר רכב______________________________:
* ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים -קסדה ונעלי בטיחות.
** השתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה -
פרטי הקבלן
שם הקבלן_______________________________ :
מס' ח.פ / .ע"ר של הקבלן_____________________ :
שם נציג הקבלן____________________________ :
תפקיד נציג הקבלן__________________________ :
טלפון ___________________ :פקס___________ :
כתובת__________________________________ :
דואר אלקטרוני___________________________ :
חתימה וחותמת___________________________ :
תאריך__________________:
יש לשלוח נספח זה עד למועד שנקבע לתאום עם החברה על מנת להשתתף בסיור הקבלנים במכרז
לדואר אלקטרוני c-tender@ingl.co.il :ללא מסירת הפרטים לעיל ,ללא תותר כניסה לאתר על כל
המשתמע מכך.
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.

עמוד  37מתוך 38
416204

(מעטפה א)
נספח יב' – הסכם
לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל להקמת תחנת הפחתת לחץ ( )PRMSאורות רבין
(מספר מסמך )416205

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.

עמוד  38מתוך 38
416204

