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 כללי על החברה רקע .2

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה והיא בעלת  .2.2

, להקים ולתפעל את מערכת 4114 –רישיון, בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 

 ההולכה לגז טבעי בישראל. 

 37ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות )תמ"א תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת  .2.4

על נגזרותיה(, באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה, 

 כתחנות כוח, מפעלי תעשייה גדולים וצרכנים אחרים, לרבות חברות חלוקה לצרכנים קטנים.

אלי, הן מבחינה כלכלית, הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות למשק הישר .2.3

הן מבחינת איכות הסביבה, והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. בשל 

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

 החברה ללקוחותיה.

(, תחנות קבלה Bar 81)עד  מערכת ההולכה כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה .2.2

(, וכן תחנות להפחתת לחץ Block Valve Stations(, תחנות להגפת גז )Receiving Terminalsלגז )

(, הפרושים ברחבי הארץ. מערכת ”Pressure Regulating Metering Stations – “PRMSהגז )

הליכי תכנון ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת וישנם מקטעים נוספים של המערכת אשר ב

 שונים.

כמו כן נכון להיום, מערכת ההולכה מתפרשת לאורך תוואי קיים של צנרת הולכת גז טבעי  .2.6

 3, 35" -ל 21ק"מ )מערכת יבשתית וימית( בקטרים שונים שבין " 811 -בלחץ גבוה באורך של כ

בירה , ומתקן ימי לקליטת גז טבעי במצב צPRMSתחנות  61 -תחנות הגפה, כ 41תחנות קבלה, 

 (.LNG Buoyנוזלי )

 בשנים הקרובות החברה עומדת להרחיב את מערכת ההולכה הקיימת. .2.5

של עשרות ק"מ של צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה  תכנוןפרויקט אופייני של החברה כולל  .2.7

(81 Barתחנות ,) הגפה לאורך תוואי הצנרת, עבודות הנדסה אזרחית,  הפחתת לחץ, תחנות

 ית ועבודות לשיקום נופי. עבודות הרכבה מכאנ

, לחברה אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה, ולכלל הציבור האפשרות 5/4128החל מחודש  .2.8

 לסחור בהן.

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

נטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו כדי הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האי

 להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.

 הגדרות .4

המפורטים להלן תהא המשמעות הרשומה בצידם, אם אין כוונה אחרת משתמעת על פי  למונחים

 הקשר הדברים:

 

 

 

http://www.ingl.co.il/
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 - "בעל זיקה"
ניירות ערך, התשכ"ח בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים אלה בחוק 

– 2458. 

"הגופים 

 המפקחים"
- 

 הסייבר מערך, שירות הביטחון הכללי )שב"כ(הרשות לגז טבעי, משטרת ישראל, 

או כל גוף מפקח או רגולטור מוסמך אחר כפי שיהיה  משרד הביטחון, הלאומי

מעת לעת, מטעם מדינת ישראל על מערכת ההולכה לגז טבעי ועל החברה ו/או 

ר מטעם החברה )לרבות החברה המקצועית המייעצת לחברה לפי גורם אח

 .(הרישיונ

 - "ההסכם"
נספח בחתם עם המציעים שייבחרו למאגר הספקים, שנוסחו מצורף יההסכם שי

 .להלן 'א

 - "הזוכה"
החברה שתפרסם ו/או בכל הליך אחר אשר יזכה בבקשה לקבלת הצעות מציע ה

 . ברהמכרז זה ממאגר הספקים של הח בעקבות

 " אוהחברה"

 "נתג"ז"
 .חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ -

 תנאי מכרז זה. על פימאגר הספקים שיוקם  - "המאגר"

 - "המכרז"
מאגר הספקים של להקמת "מסמך הוראות כלליות להגשת הצעות" זה ונספחיו 

 .החברה למתן שירותי תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת גז טבעי

 - "הממונה"

של החברה או כל אדם אחר שימנה מטעמו ו/או שתמנה  הנדסהסמנכ"ל 

החברה במקומו או בנוסף אליו, בהודעה שתיתן לזוכה, שישמש כנציג החברה 

 בנוגע לביצוע ההסכם.

" או הפרויקט"

 "פרויקטים"
- 

הקמת חלקים ממערכת ההולכה לגז טבעי, קיימים ועתידיים, לצורך תכנון 

י לצרכנים וחברות חלוקה לגז טבעי, הקמת מתקני גז חיבור ואספקת גז טבע

 (, תחנות הגפה והנחת צנרתPRMSטבעי, לרבות להפחתה ומדידת לחץ )

  וכמפורט במכרז.

 - "הצעה"
ונספחיו  ופי הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על

 ן לו.כשהם מלאים וחתומים כנדרש, בצירוף מסמך זה וכל הבהרה או תיקו

 - " השירותים"

תכנון סטטוטורי והנדסי מפורט להנחת מערכת להולכת גז טבעי בלחץ שירותי 

, כמפורט במסמכי המכרז, שיינתנו PRMSגבוה לרבות תחנות הגפה ותחנות 

 החברה.לדרישות ולהנחיות הממונה , בהתאם לדרישות ההסכם

מערכת "

 "ההולכה
- 

לחוק משק הגז  4ל, כהגדרתה בסעיף המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישרא

 , קיימת ועתידית.4114 –הטבעי, התשס"ב 

 - "מציע"

. בכל של החברה להיכלל במאגר הספקיםלמכרז זה על מנת מי שהגיש הצעה 

לקבלת הצעות  בבקשהמקום במכרז זה בו נכתב "מציע", הכוונה גם ל"מציע" 

 .העניין לפיממאגר הספקים לפי מכרז זה, 

 

 תאור כללי –רותי התכנון מהות שי .3

ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז זה על כלל נספחיו,  ההתקשרות מהות .3.2

, המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה. בכל על נספחיו והמפרטים המצורפים לו לרבות ההסכם
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 במסמכימקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע, מכל סיבה, 

 על נספחיו לרבות בהסכם.  המכרז

: תכנון מפורט לקו צנרת , בין היתריםהנדסי הכוללונון סטטוטורי המציעים יבצעו שירותי תכ .3.4

, תחנת הגפה, מתקן גז אחר, PRMSגז טבעי בלחץ גבוה, הרחבת הרצועה של קו גז טבעי, תחנת 

תוח מערכת תכנון נדרשים לפיהשרותי  , הכל בהתאם לצרכי החברה.וכיו"ב הרחבת תחנות

 ההולכה לגז טבעי. 

תוכנית הנדסית לאישור רשות הגז  ישהגבמסגרת השירותים ידרשו המציעים, בין היתר, ל .3.3

(Engineering Plan ,הכנת תוכניות לביצוע לקבלנים, לרבות מסמכי מכרז וכתבי כמויות ,)

שירותים ה ןפעולות המתחייבות ממתוכן כל פיקוח עליון וליווי צוותי ההקמה, אישורים, 

 Hot, השלמת הגזה )As – Madeכולל אישור תכניות  ,מתחילת הפרויקט ועד לסיומו המלא

Commissioning),  תעודות ו הפעלה של הפרויקט וקבלת אישורי השלמה מרשות הגזאישורי

 .גמר מרשות הרישוי לגז טבעי

י בלחץ גבוה דורשים מומחיות מיוחדת בתכנון מפורט של מערכות להולכת גז טבע שירותיםה .3.2

בהיבטים הסטטוטוריים, הנדסיים וכן בהיבטים הבטיחותיים הכרוכים בכך. שירותי התכנון 

 הטבעי הגז בתחום ניסיון בעלת בינלאומית הנדסה חברת של מקצועי ובליווי בתמיכהיבוצעו 

 .כמפורט במכרז

  צו תחילת עבודות .3.6

רה למציע הזוכה צו תמסור החבבכל פרויקט, לקראת מועד תחילת ביצוע השירותים  .3.6.2

תחילת עבודות ועל השירותים יחולו הוראות ההסכם המצורף למכרז זה, בכפוף 

 עבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להתאמות ושינויים אם וככל שידרשו ע"י החברה

 הפרויקט.

אשר החברה רשאית להוציא לכל פרויקט )או לחלק מפרויקט( צו תחילת עבודות נפרד,  .3.6.4

  . לביצוע לוח זמנים יכלול

 למתןבעלי התפקידים כל אישור הזוכה כי לרשותו  – תנאי להוצאת צו התחלת עבודות .3.6.3

השירותים במסגרת מכרז זה ו/או במסגרת הבקשה לקבלת הצעות מהמאגר ו/או 

בהתאם להוראות ההסכם. במידה וכח אדם כאמור לא יאושר, תהא החברה רשאית 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.   ,עבור הפרויקט לבטל את ההתקשרות עם הזוכה

החל מהמועד שנקבע בצו התחלת העבודות, יבוצעו השירותים ברצף בהתאם ללוחות  .3.6.2

 הזמנים שתמסור החברה במסגרת הפניה לקבלת הצעות. 

  וצמצום הרחבה, השירותים היקף .3.5

השירותים, בכל היקף וללא הגבלה,  לצמצם או להרחיב את מהזוכהרשאית לדרוש  החברה

אינם ו/או בשל משתנים ש והיקפם מתודולוגיית ביצוע השירותים עדכון ושינוי לרבות עקב

ים שהציע א יפגעו במחיריעשה בהתאם להוראות ההסכם ול ידועים לחברה. שינוי כאמור,

 . ולשעת עבודה של מי מבעלי התפקידים שיפורטו בהצעתהמציע הזוכה בהצעתו, לרבות 
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 נותםבעלי תפקידים לביצוע השירותים וזמי .2

, לרבות הפעלת התכנון לבצע את כל השירותים המתחייבים והנלווים לשירותי ושיידר הזוכים .2.2

 יועצים ומומחים מטעמם, כלל שנדרש.

, ברמה מקצועית ובמיומנות הנדרשת, גבוהה ההסכם ולשם מתן השירותים באיכות במסגרת .2.4

 במסמכיפורטות , בהתאם לדרישות הממקצועי יידרש הזוכה, בין היתר, להעסיק כח אדם

 השירותים לביצוע אחראי יהיה הזוכה מטעם האדם כח הם.נספחיוההסכם על  מכרזה

, מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע לשירותים מטעמו המכרז במסמכי המפורטים

 ואיכותם.

החברה תהיה רשאית לבטל אישור שניתן לבעלי תפקידים מצוות התכנון, לרבות אנשי מפתח,  .2.3

 ותים בפרויקט מסוים, אם נמצא כי אינם עומד בדרישות המכרז.למתן שיר

 רישות הבטחון של החברה כמפורט בהסכם.דכל בעלי התפקידים יעמדו בכי  מובהר .2.2

הזוכה ומסירת התוצרים בלוחות  מטעםלאור חיוניות השירותים, זמינות בעלי התפקידים  .2.6

השירותים תהווה עילה מעיקרי ההתקשרות. אי זמינות למתן  הנדרשים, הינםהזמנים 

 .  לביטול ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה מוותר על כל טענה ו0או תביעה בקשר עם האמור

 המפתח  אנשי .2.5

זוכה להעמיד צוות של אנשי מפתח, אשר על ההשירותים נשוא מכרז זה, מתן לצורך  .2.5.2

ואשר עומדים בכלל דרישות הסף כמפורט  ,מנהל פרויקט ומתכנן גזיכלול בין היתר 

אנשי מובהר כי על הזוכה להעסיק את . "(המפתח אנשי)להלן: " להלן 8.4 סעיף ב

 .ישיר באופןכעובדי החברה , המפתח

 אנשיכל את  יעסיקשירותים לפרויקט, מתן ההצעתו מתחייב המציע כי במועד  בהגשת .2.5.4

כן, אושרו אנשי  , אלא אםוכפי שאושרו במכרז זה למכרז שהציג בהצעתו המפתח

ו/או בהתאם  מפתח חלופיים במועד הגשת הצעתו לפניית החברה לבקשת הצעות

  להסכם.

 צוות התכנון בעלי תפקידים אחרים ב .2.7

את בעלי התפקידים , על הזוכה להעמיד צוות תכנון, אשר יכלול, בין היתר, בנוסף .2.7.2

 ושמאי סביבתי מתכנן, סטטוטורי מתכנן, חשמל מתכנן, קתודית, מתכנן הגנה הבאים:

ואשר עומדים בכלל  .הזרה החברה מטעם הפרויקט מנהלוכן לפי צורך את  מקרקעין

  "(.התכנון צוות"להלן )להלן:  27 דרישות כמפורט בסעיף 

צוות את כל ק ייעס ,השירותים לפרויקט מתןבהגשת הצעתו מתחייב המציע כי במועד  .2.7.4

 על הצעות לקבלת בבקשה/או ו וכפי שאושרו במכרז זה תו למכרזשהציג בהצעהתכנון 

 22שיגיש לאישור מראש של הממונה בתוך  - ובהיעדר התייחסות מסוימת אחרת ,פיו

(, אלא אם קבעה החברה מועד ארוך יותר הסכםב)כמפורט  הימים מהודעת הזכיי

 לפרויקט. קבלת הצעות במועד בקשתה ל
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 החלפת בעל תפקיד .2.8

שיוצע על ידי המציע למתן השירותים לפרויקט מסוים ויאושר על  פקידכל בעל ת .2.8.2

ידי החברה, לא יוחלף בכל תקופת הפרויקט, אלא באישור הממונה מראש לפי 

שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה, כח אדם חלופי יהיה בעל יכולת שלא תפחת 

על ידי מיכולת המועמד שהציע המציע במכרז ו/או בבקשה לקבלת הצעות, ואושר 

 החברה במסגרתם. 

אין באמור להוות משום התחייבות או מצג של החברה להסכמתה להחלפת בעלי 

 תפקידים שהוצעו במסגרת המכרז ו/או בקשה לקבלת הצעות על פיו.

לבעלי התפקידים " לעניין סעיף קטן זה, משמעה: כל הדרישות בקשר יכולת"

יחסי אנוש ועמידה בדרישות  כמפורט במכרז זה או בבקשה לקבלת הצעות, לרבות

 הביטחון. 

החלפת כל אחד מאנשי המפתח שהציע המציע במכרז ואושר על ידי החברה  .2.8.4

במסגרתו, מבלי להעמיד כח אדם חלופי שווה ערך במועד הגשת הצעה למתן 

שירותים לפרויקט מסוים, לפי שיקול דעתה המקצועי של החברה, יהווה עילה 

רותים לפרויקט המסוים, וכן עילה לביטול לביטול בחירת המציע למתן השי

 מאגר הספקים.והסרתו מבחירתו 

 בדיקת התאמה ביטחונית .6

הזוכה וכל הבא מטעמו אשר יועסקו בשירותים לפי המכרז, יחויבו לעבור בדיקת התאמה  .6.2

הסכם על ביטחונית כנהוג בחברה ולחתום על הצהרת סודיות. התנאים המלאים מפורטים ב

עמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק בשירותים והמציע . אדם שלא ינספחיו

שיעמוד בבדיקות הביטחון, ללא לעיל,  2.8, כמפורט בסעיף מתחייב להחליפו בעובד אחר

 תוספת תמורה. 

המציע מוותר מראש על כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן אישור בטחוני  .6.4

חיצוני המנחה את החברה, לרבות במקרה של צורך בביטול  בהתאם לנהלי החברה ו/או גורם

 זכייתו בשל אי עמידה בבדיקות ההתאמה הביטחוניות.

 הגופים המפקחים על מערכת ההולכה .5

שונים מטעם מדינת ישראל ו/או גופים מפקחים טבעי בישראל מפוקחת על ידי מערכת ההולכה לגז 

מתחייב  הזוכה. מטעם החברהפיקוח וברות ניהול חיועסקו הפרויקטים בעת ביצוע כמו כן, החברה. 

ו/או המפקחים כפי  הרגולטוריםלפעול בקשר עם שירותיו לפי ההסכם בהתאם להנחיות הגורמים 

    ולשתף עמם פעולה באופן מלא בהתאם להנחיות החברה. ושיינתנשימסרו על ידי החברה, אם וככל 

 מאגר ספקים .7

להקמת  למתן שירותי תכנון מפורטספקים  מאגרמבקשת להקים במסגרת מכרז זה  החברה .7.2

  .מערכת להולכת גז טבעי

 על ידי המציעים לפרויקט מסוים, או בכלל. לא יוגשו הצעות מחירבמסגרת מכרז זה  .7.4
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יכלל במאגר  במכרז, כקבוע ,את ניקוד האיכות המינימאלי ויצבורמציע שיעמוד בתנאי הסף  .7.3

 מאגרבעבודה למציע שיכלל צו תחילת ת . תנאי למסירהספקים בכפוף להוראות המכרז

הוא שבמועד מסירת העבודה עדיין יתקיימו אצלו כל תנאי הסף הדרושים להיכללות  הספקים

 במאגר.

, גם אם הם לא השתתפו הספקים מאגרלנוספים  ספקיםהחברה תהיה רשאית להוסיף בעתיד  .7.2

ובלבד שעמדו עות, לרבות במועד בקשה לקבלת הצבמכרז זה, במועדים לפי שיקול דעתה, 

בתנאי הניסיון והכשירות הנדרשים במכרז )בשינויים ככל שיהיו לפי שיקול דעת החברה במועד 

 הרלוונטי לבחינת הצטרפותם(.

שיכללו במאגר,  הספקיםלפנות אל רשאית, מעת לעת, תהא החברה עם הקמת מאגר הספקים  .7.6

ד שבו תקבע החברה את זהות שנים למן המוע 6במהלך השירותים,  למתןבבקשה לקבל הצעות 

. במסגרת פניות עתידיות כאמור, יתמודדו הספקים על מתן השירותים שיכללו במאגר הספקים

 לפרויקט מסוים ובכלל זה יידרשו להציג את הצעת המחיר מטעמם לאותו פרויקט.

הספקים למתן השירותים  במאגר הנכללים מספקיםהצעות  לבקשבמידה ותחליט החברה  .7.5

, לשנות מתנאי המכרז ו/או הבקשה, תהיה החברה רשאית, במסגרת יקט כלשהוביחס לפרו

להוסיף תנאים ודרישות שלא פורטו בו, לקולא או לחומרה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

  :האמור

פיננסית, קביעת מחירי תקרה, ההחמרת תנאי סף, בדיקת איכות ההצעות, התאמת האיתנות 

לרבות בקשר לכל עניין מת ההסכם ושינוי נספחיו הטכניים, ביצוע הליך תחרותי נוסף, התא

הכל בהתחשב בצרכי החברה, לרבות עומס עבודה אצל  בקשר לבעלי התפקידים בפרויקט,

רמת הסיכון בהן, העבודות נשוא הפרויקט ו , פיזור עבודות וסיכונים, מהות ומורכבותספקים

  הבלעדי של החברה.לשיקול דעתה והכל לוחות הזמנים ודרישות מיוחדות, 

כמו כן, במסגרת הליך של קבלת הצעות כאמור החברה תהא רשאית להסתמך על ניקוד 

 דרישות לפיהאיכות שניתן לכל מציע במסגרת מכרז זה או לבצע הליך הערכת איכות חדש 

לשיקול דעתה הבלעדי של , או להסתמך על המחיר בלבד, והכל שתקבע חדשות מידה ואמות

 .החברה

תהיה רשאית לקבוע אמות מידה לחלוקת פרויקטים בין הספקים במאגר, בשל הצורך החברה  .7.7

 בחיסכון ויעילות במתן השירותים.

, החברה הספקים שיוקם הנכללים במאגר מספקיםבמידה ותחליט החברה להזמין הצעות  .7.8

הספק להלן: שהנכללים במאגר, לרבות בנסיבות  לספקים מסוימיםתהיה רשאית שלא לפנות 

להלן;  4.4.4בסעיף לאחד מהגופים המנויים  קיים חשש אחר לניגוד עניינים בעל זיקה או הינו

לא יהיה מסוגל לבצע  ספקשבהן תסבור החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אותו  בנסיבות

. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית להחליט כך, האת העבודות לשביעות רצונה המלא

, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הספקעל ניסיונה והיכרותה עם עבודתו של בין היתר, בהתבסס 

בפרויקטים אחרים של החברה, אי  הספקהאמור, איחור בלוחות זמנים, עומס עבודה של 

מטעמו, הפרת הסכם עם החברה,  מאנשי המפתחאו  מתן השירותיםשביעות רצון מאיכות 

 וכיוצא באלה טעמים.  הליך משפטי תלוי ועומד

לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי הדין, החברה אינה  מבלי .7.4

פנייה באמצעות כאמור  להקמת מערכת להולכת גז טבעי תכנון מפורטלקבל שירותי מחויבת 
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לקבל את והיא תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  םשיוק הספקיםמאגר לקבלת הצעות מ

 .ת ובכפוף לכל דיןבכל דרך אחר השירותים

כלשהו ממאגר הספקים, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי  ספקהחברה תהיה רשאית לגרוע  .7.21

אגר כאמור, תימסר לו הודעה על כוונת החברה ותינתן לו הממ ספקוהמוחלט. בטרם ייגרע 

טענותיו בעניין זה, באופן ובמועד שתקבע החברה לפי שיקול דעתה, הכל  למסורהזדמנות 

 להוראות המכרז והדין.  בכפוף

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת בפני החברה, לפי הדין, ביחס לכל הליך  .7.22

 למתן השירותים הנדרשים לחברה.

על בקשה לקבלת הצעות למתן השירותים ועל ביצוע השירותים, יחולו הוראות המכרז, לרבות  .7.24

  ם וככל שיבוצעו לפי הוראות המכרז(.ההסכם שצורף לו )בכפוף לעדכונים של החברה, א

כלשהי נגד בהגשת הצעתו למכרז מתחייב המציע, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה  .7.23

, סוג ההליך שירותיםהפרויקטים, מיקומם, לוחות הזמנים לביצועם, היקף ה כמותהחברה בגין 

  גביהם במכרז זה.ו/או כל שינוי אחר בקשר לאמור ללפרויקט שבחרה החברה לקבלת הצעות 

 או זכות כלשהן בקשר עם המכרז ו/או ההסכם,ו/טענה לא יהיה באמור כדי להקים למציע כל 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ו לא תזכה אותו בפיצוי או סעד אחר כלשהו, לרבות וכמו כן

 ההסכם.ביטול 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .8

בכל תנאי הסף המפורטים , במועד הגשת הצעתם, הצעות אך ורק מציעים העומדים גישלהרשאים 

 :מטעם המציע יםהמוצעאנשי המפתח הן לגבי ולעניין המציע עצמו,  להלן

 המציע ניסיון .8.2

בתכנון  ,ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 4121משנת בעל ניסיון  המציע .8.2.2

  .(כהגדרתם להלן) "פרויקטים הנדסיים"מפורט של 

תכנון ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  4126ים במהלך השנ השלים,המציע  .8.2.4

( 2) :, כאשר כל אחד מהם)כהגדרתם להלן( "פרויקטים הנדסיים" 4מפורט של לפחות 

 )לא כולל מע"מ( ₪מיליון  61 ותהקמ עבודותעלות ( 4)-ו ק"מ 6של לפחות  באורך

 לפחות. 

 :לצורך מכרז זה .8.2.3

 : הבאים צטבריםהמהתנאים כל קיום  משמעו "יהנדס פרויקט"

 ;לפחות  21בקוטר של " אורכית לתשתיתלהנחת צנרת מפלדה  עבודות ( 2)

היתרי בניה לתשתיות  תעבודה מול הרשויות הרלוונטיות, הוצא כללו אשר  (4)

  ;אורכיות וטיפול בהיבטים של שיקום נופי ושמאות מקרקעין

המתכנן הראשי של מטעמו היו  ו/או מתכנן הגזהמציע ו/או מנהל הפרויקט   (3)

 .את שאר בעלי התפקידים בתכנון הפרויקטבאופן ישיר ניהל שגם הפרויקט 

 

השלמת כל מסמכי ותוכניות התכנון לצורך ביצוע הקבלן וקבלת כל  , משמע:"השלים"

 לכך. הרלבנטיים האישורים הרגולטורים
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   "אנשי מפתח"ניסיון  .8.4

 3ניהל תכנון מפורט של חוץ( ומועסק כעובד של המציע )לא במיקור  הפרויקטמנהל  .8.4.2

, ק"מ במצטבר 21לפחות של  באורך ( שהושלמוהגדרתם לעילכ) "הנדסיים פרויקטים"

   .למועד האחרון להגשת הצעות במכרזועד  4123משנת 

  :הינו מטעם המציע גזה תכנןמ .8.4.4

רצופים  חודשים 24במהלך )לא במיקור חוץ(  המציעשל  עובדכ המועסק מהנדס ( 2)

 ,כןו ;לפחות

ועד למועד האחרון להגשת  4121מהלך השנים בלפחות שנים  3של  סיוןינ בעל   (4)

 ,וכן ;בלחץ גבוה בישראל מפורט של מערכות גז טבעי בתכנון ,הצעות במכרז

שהושלמו  )כהגדרתם לעיל( "פרויקטים הנדסיים" 4בעל ניסיון בתכנון מפורט של    ( 3)

   .ק"מ במצטבר 21באורך של לפחות 

 ת הנדסה זרהחברסיון ני .8.3

)להלן: זרה  הנדסה חברת עם זה מכרז לצורך שירותיםה למתןתקף הסכם  מציעל .8.3.2

 ,ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 4126 משנת ,השלימה אשר"( הזרה החברה"

 4, מתוכם שונים של הולכת גז טבעי בלחץ גבוה פרויקטים 3תכנון של לפחות 

  רץ מושבה.בוצעו מחוץ לא לפחותפרויקטים 

נים בהתאם לתקנים אירופאיים או תקנו תוכנ בסעיף קטן זה כאמור יםפרויקטכל ה

 ."מ לפחותק 411באורך מצטבר של . ו24" מעלבקטרים  , לצנרתארה"בשל 

 :כלפי המציעהזרה , תתחייב החברה הזרההסכם בין המציע לחברה ב .8.3.4

 27.7  סעיףבט מטעמה בעל ניסיון כמפור להעמיד לרשות המציע מנהל פרויקט (2)

 ,וכןלהלן; 

בדיונים במוסדות הרישוי בישראל, לבצע פיקוח עליון  במידת הצורך להתייצב (4)

 כמפורט)ובכלל זה  בין המתכנן והחברהולחתום על כל התכניות, כאמור בהסכם 

"[ השל חברת התכנון הזרנהלי עבודה "] לתכנון מפורט למפרט הטכני 3.4בסעיף 

 .להסכם( ב'נספח ב

   איתנות פיננסית .8.2

 3 -ב, בממוצע לשנה₪ מיליון  6 -מחזור המכירות של המציע משירותי תכנון לא פחת מ .8.2.2

 .4124 – 4125השנים  2מתוך 

, לא כלל הערת "עסק (, לפי העניין4124או  4128האחרון של המציע )הדו"ח הכספי  .8.2.4

   חי".

 כלליים תנאים .8.6

 ערך מס חוק לפי מורשה עוסק או בישראל החברות מרשםב רשומה חברה הינו המציע .8.6.2

  ;2476-"ותשל, מוסף

מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים,  המציע .8.6.4

  האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו. כל בידו, וקיימים 2475-התשל"ו
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, 2475 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב4 סעיף בדרישות עומד המציע .8.6.3

והעסקת אנשים עם  כדין זרים עובדים העסקת, מינימום שכר תשלום לעניין

  מוגבלויות;

 הסתמכות על חברות קשורות .8.5

לעיל ולעניין האיתנות  8.2 לעניין ניסיון המציע בסעיף  הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך

באמצעות חברת  שנרכש ניסיון לע גם להסתמך המציע רשאי בלבד, ,לעיל 8.2 בסעיף  הפיננסית

  .האם ו/או באמצעות חברת בת או אחות )בבעלות משותפת של חברת האם(, לפי העניין

 -ן או בעקיפין בתאגיד אחר המחזיק במישרי ", משמעה חברה אוחברת אםלצורך סעיף זה, "

  מזכויות השליטה, הניהול והרווחים במציע. או יותר - 61.2%

חברה )להלן: " כאמור לעיל , חברת בת או אחותאם בחר המציע להסתמך על חברת אם

 :לצרף להצעתוהמציע  , נדרש"(קשורה

 ע"יולפי העניין גם  למילוי התחייבויות המציע, ביחד ולחוד, חברת האם ההתחייבות  .8.5.2

  ,; וכןלהלן ה' נספחב בנוסחת הבת או האחות, חבר
 חברת האם ולפי העניין גם חברת הבת או חברת האחות אישור זכויות החתימה בשם .8.5.4

  .לןהל ד' נספחב בנוסח

 שלעיל לאור אופי השירותים, היקפם, מורכבותם וחשיבותם, חלק מתנאי הסףמובהר כי  .8.7

המוקנית לוועדת המכרזים של  מחמירים מדרישות חוק חובת המכרזים בהתאם לסמכות

 החברה לפי הדין.

הקוד האתי של החברה  אי קבלת טובות הנאה, ניגוד עניינים,העדר איסור הצעות משותפות,  .4

 וקיימות

 משותפות הצעות הגשת על איסור .4.2

( או הצעה משותפת Joint Ventureהמציע אינו רשאי להגיש הצעה כ"מיזם משותף" ) .4.2.2

 רה או גוף אחרים(.יחד עם מציע אחר )לרבות חב

מציעים הקשורים באופן כלשהו, כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו, חברת אם וחברת  .4.2.4

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

  עניינים לניגוד חשש .4.4

מציע לא יגיש הצעה למכרז אם הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו  .4.4.2

חייבויותיו לחברה במסגרת המכרז או עלול להיות מצוי במצב כאמור. מציע אשר והת

שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת 

שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים. החברה רשאית להשיב 

 כך.בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה מחויבת ב

                     יתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים.  המציע .4.4.4

שאין לו, ולא יהיה לו במהלך תקופת מתן השירותים ניגוד עניינים ו/או  יתחייבהמציע 

. ככל שהמציע לחברה השירותים למתן בקשרשהוא  וסוג מיןחשש לניגוד עניינים מכל 

 מתןיך וייווצרו מצבים שבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך ייבחר כזוכה בהל
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השירותים או כתוצאה מהם, ביחס למציע ו/או למי מטעמו, המציע מתחייב להודיע על 

לחברה. המציע יתחייב להביא לידיעת החברה כל מידע העשוי להיות  מיידיכך באופן 

לניגוד עניינים, במתן  רלוונטי לקביעת החברה אם קיים ניגוד עניינים או חשש

 השירותים לחברה. 

תשומת ליבם של המשתתפים במכרז מופנית לכך כי עשוי להיווצר חשש לניגוד עניינים  .4.4.3

 במקרים הבאים )לדוגמא ומבלי למעט(: 

 פרויקט מסוים.ת הניהול והפיקוח בזיקה לחבר .4.4.3.2

זיקה לקבלן שיבחר על ידי החברה כקבלן לעבודות הקמת חלקים ממערכת  .4.4.3.4

 כה )ולרבות קבלן משנה של קבלן ההקמה הנבחר(. ההול

)לרבות כקבלן   PRMSמתקןזיקה לקבלן לעבודות אספקה ו/או הקמת  .4.4.3.3

 משנה( עבור החברה.

זיקה לחברת חלוקה לגז טבעי בעלת רישיון לאזור החלוקה בו מוקם  .4.4.3.2

 הפרויקט המסוים.

מנהליו מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי מ .4.4.2

, ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ו/או עובדיו למי ממנהלי ו/או עובדי החברה

ומבלי שהוא נדרש לבצע חקירה בעניין. הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה 

המוגשת על ידי המציע ותיחתם על ידו. המציע יחתום על הצהרה בדבר היעדר קיומה 

 . 'יט נספחבשל זיקה אישית בנוסח המצורף 

לגרוע מהצהרות המציע ומחובתו למסירת מידע כאמור, כל מציע יתבקש למלא  מבלי .4.4.6

תצהיר בנוסף, יצרף המציע להצעתו . עניינים ניגוד היעדר ייןבענ יז' נספחעל  ולחתום

בנוסח חתום ע"י כל אחד מאנשי המפתח וצוות התכנון בדבר היעדר ניגוד עניינים 

  .למכרז יח'נספח בהמצ"ב 

 ניגוד לנשוא הנוגע נוסף מידע וכל השלמות, עת בכל לדרוש רשאית תהא ההחבר .4.4.5

ו/או לשם  המציע. המידע שיתקבל ישמש לשם בחינת אפשרות להתקשר עם העניינים

 ייןהסדר למניעת ניגוד עניינים אשר יהווה תנאי להתקשרות, על פי הענ עריכת

 הבלעדי והמוחלט של החברה.  דעתה לשיקול ובהתאם  .4.4.7

 חשש קיים לפיה קביעה או עניינים ניגוד של במצב המציע הימצאות בדבר הההחלט .4.4.8

ניתן להתקשר  העניין בנסיבות אם ההחלטה וכן, עניינים ניגוד של במצב להימצאותו

עם המציע בכפוף להסדר למניעת ניגוד עניינים או שלא להתקשר עם המציע, תהיה 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. 

שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע, הגם אם הצעתו נמצאה  חברהה .4.4.4

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 

ן השירותים הנדרשים להיות, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מת

 הליך זה לבין ענין אחר שלו.  במסגרת
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 למאגר הספקים זה במכרז מציע של בחירתותהיה רשאית לבטל את  החברהכמו כן,  .4.4.21

דעתה הבלעדי, בכל מועד )לרבות לאחר התקשרות  שיקול, לפי ו/או לפרויקט מסוים

במהלך המכרז  םבהסכם(, במידה ולטעמה קיים חשש לניגוד עניינים, בין שהיה קיי

 ובין שנוצר לאחריו.  

 החברה בקשר עם האמור לעיל. כלפי טענה כל על המציע מוותר, הצעתו בהגשת .4.4.22

 הצעות תאום על איסור .4.3

מציע, בעל זיקה למציע, או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל  .4.3.2

צעה, לרבות זיקה למציע האחר או מי מטעמם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום ה

 אחד מאלה:

הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין  .4.3.2.2

הקשור למכרז זה, בין היתר, בעניין מחירי השירותים המוצעים, תנאי 

 ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.

מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילויו בצורה  .4.3.2.4

 ם, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.אחרת בין מציעי

בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין,  .4.3.2.3

, המציע ו/או מי מטעמו מתחייב ומצהיר בזאת לצורך הגשת 2477-התשל"ז

 הצעתו וביצוע ההסכם שיחתם עמו:

אה לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנ .4.3.2.2

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 למכרז זה ו/או 

 ההסכם;

שרה בחברה לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא מ .4.3.2.6

ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר: על מנת לקבל מידע 

חסוי הקשור למכרז זה ו/או להסכם ו/או הנובע מהם; לרבות במטרה לקבוע 

 מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. 

המציע אחראי להביא תוכן סעיף זה לידיעת כל המעורב מטעמו במכרז זה ובהסכם 

 בעקבותיו.שיחתם 

  וקיימות האתי הקוד .4.2

 החברה שלוחזון החברה בתחום הקיימות  האתי הקודאת  ןוהבי קרא כי מצהירמציע ה

מאשר שיפעל והוא  www.ingl.co.il :האינטרנט של החברה בכתובת שבאתר וספקים לקבלנים

 כזוכה. בהתאם להוראותיו במידה ויוכרז

  

http://www.ingl.co.il/
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 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .21

 וכתובתש, ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של החברה .21.2

www.ingl.co.il .  אינם ו בלבד לעיון הםמסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה

 .ניתנים להגשה )מסומנים בסימן מים(

תשלום במשרדי  ללא המקורייםאת מסמכי המכרז  ולקבל להירשםש הגשת הצעה י לצורך .21.4

בשעות העבודה הרגילות , במחלקת רכש והתקשרויותלהלן,  26.2 בסעיף  בכתובתהחברה 

                      ר האלקטרוניבאמצעות כתובת הדוא מראש בתיאום, 25:11 – 14:11ה' בין השעות  –א'  בימים

c-tender@ingl.co.il  ,להלן. (א)22.2   בסעיף המפורט ובמועד  

 בשל נגיף הקורונה, לא ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז המקוריים ללא תיאום מראש.

 והמציע המסמכים מקבל שם את: החברה לנציג מציע כל ימסור, המכרז מסמכי בקשת בעת .21.3

 ואת זה מכרז לעניין המציע את לייצג מוסמך אשר לפחות אחד קשר איש שם; מייצג שהוא

 .למציע הודעות למסירת"ל דוא כתובת

 לוח זמנים למכרז .22

 הינו כדלקמן: מכרזל הזמנים לוח .22.2

 א
 המכרז מסמכי למסירת מועדים

 )בתיאום מראש בלבד(
  /020207/7 וםמי החל

 /700207/7  הבהרות לבקשת אחרון מועד ב

 אחרון להגשת הצעות מועד ג
ועד  //:01 – //:0/בין השעות  /20807/7מיום  החל

 //:01 בשעה /0/0807/7ליום 

 

שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לדחות כל מועד מן  פי עלרשאית  החברה .22.4

משתתפים שנרשמו וקיבלו את מסמכי תימסר ל כךדעה על לעיל והו המפורטיםהמועדים 

 .מכרזהמען שמסרו בעת קבלת מסמכי ה פי על המכרז

 הבהרות ותיקונים למכרז .24

, ותנאיו המכרזלכל עניין לגבי  בקשרלהבהרות רשאי להגיש בקשה משתתף שנרשם למכרז  .24.2

                            האלקטרוני הדוארלכתובת  לעיל )ב(22.2 בסעיף  הנקוב למועד עדבפניה בכתב בשפה העברית 

c-tender@ingl.co.il. מסמכרז יציין על בקשתו עבור " המציע 'INGL/TENDER/2020/09 

 ".תכנון מפורטשירותי מאגר ספקים ל

ת שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון למשלוח שאלות, תהיה רשאי החברה .24.4

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי.

בלעדי של ה הקול דעתבשי תהיה כאמור הבהרה בקשות או לשאלות להשיב אם ההחלטה .24.3

 החברה. 

  

http://www.ingl.co.il/
mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
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 הוכלש תיקון או ההבהרה לבקשות או לשאלות תשובות להוציא החברה תחליט בו מקרה בכל .24.2

 הכולל המסמך יפורסם, הבהרה לבקשת או לשאלה בתגובה ובין ביוזמתה בין, המכרז למסמכי

 נרשמושכתב לכל המציעים ב וישלח, החברה של האינטרנט באתר התיקון0או ו התשובות את

. החברה תתחשב רק וההסכם המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי  ויהוו מכרזב להשתתפות

 החברה תשובות קבלת את בכתב יאשרו המציעיםר לעיל. בתשובות שניתנו על ידה כאמו

(, יהיו תקפות כלפי המכרז לתנאי תיקונים לרבות, אך בכל מקרה תשובות אלה )להבהרות

 המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.

 המשתתפים עלזה ונספחיו או כל חלק מהם. חובה  מכרזרשאית לשנות את תנאי  החברה .24.6

 , הבהרות,ותחברה לצורך קבלת הודעהף באתר האינטרנט של שוט באופןלהתעדכן  במכרז

 תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרז.

חברה לצורך קבלת כל הודעה, הבהרות, החובה להתעדכן באתר האינטרנט של ההמציעים  על .24.5

 תיקונים וחומר שיפורסם על ידי החברה במהלך המכרז.

 תוקף ההצעה .23

. החברה תהא רשאית להורות על /0000707/7 ליום עדבתוקף יה שתוגש לחברה תה ההצעה .23.2

שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הארכת כל תנאי  פיל /000007/7 יוםהארכת תוקף ההצעות עד ל

. מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו המכרזאחר בקשר עם הצעתו, אם נדרש לפי תנאי 

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

 .המכרזבהמשך 

 או החברה באישור אלא, הגשתה לאחר תנאיה על המקורית הצעתו את לשנות רשאי אינו מציע .23.4

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

 .החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי, ההצעה לפסילת

 ות להגשת ההצעההנחי .22

בהתאם להנחיות המפורטות להלן.  הכלמציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים,  הצעת .22.2

גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח  יתייחסו בהצעה המסמכים

 לחברה. 
להלן,  25תכיל את כל המסמכים כמפורט בסעיף  אשרסגורה   במעטפהיגיש את הצעתו  מציע .22.4

 להקמת מאגר ספקים למתן שירותי תכנון מפורט )מס' פומבימכרז " ם:ושעליה ירש

INGL/TENDER/2020/09) .בלבד " 
 בכריכת או בקלסר יוגש עותק כל(.  עותקים 4בצירוף  )מקור עותקים 3 -בתוגש  ההצעה .22.3

 .דבק בכריכת הצעות להגיש אין. בלבד ספירלה
 ".מקור" בבירור עליה ירשם אשר המקור בהצעת ייכללו מקוריים מסמכים .22.2
ומסמכיו ולתנאי  המכרזלא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי  מציע .22.6

ההסכם. נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי 

, ומסמכיו, לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות המכרז

בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות לרבות לראות 
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מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  הכלאו להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה. 

 והדין.  המכרזלחברה לפי 
 באותה שונות להסתייגויות שונה באופן להתייחס בלעדי דעת שיקול יהיה לחברה כי, מובהר .22.5

 .שונות הצעותב או הצעה

יקפיד להגיש את הפרטים בהצעתו באופן מסודר, לוגי ומובנה תוך חלוקה לסעיפים  המציע .22.7

 ראשיים ומשניים תוך ציון הסעיף במכרז אליו הוא מתייחס. 
רשאי לצרף כל אישור, המלצה ומידע רלבנטי בדבר ניסיונו וכישוריו בהתאם לרלבנטיות  מציע .22.8

 לפרטים הנדרשים.
 חלק אם אף, הנדרשים הפרטים כל לגבי פרטים להגיש יש מלאה הצעה הגשת רךלצו כי, מובהר .22.4

   .האיכות בחינת במסגרת ניקוד מקבלים אינם מהקריטריונים

 מקום להגשת ההצעה .26

 האחרון למועד עד שלהלן בכתובת" במשרדי החברה המכרזים"תיבת ל תוגשנה ההצעות .26.2

 מגדלחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, לעיל:  (ג)22.2  בסעיףכמצוין  הצעה להגשת

עתידים, תל  קרית, והתקשרויות רכש מחלקת, 07 קומה ,7082רח' (, 8' מס בנייןעתידים )

 . אביב

 ובמקום במועד - בפועל הגשתה אלא, ההצעה כהגשת יחשב לא כשלעצמו ההצעה משלוח .26.4

 .שלעיל ההגשה

 לא - הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלארז למכ הצעה .26.3

 .כלל תידון

  להצעה לצרף שיש המסמכים .25

 :להצעתופירוט המסמכים שעל המשתתף לצרף  להלן

הפניה נפרדת לכל  – המצורפים להצעתומסמך תוכן עניינים הכולל הפניות מסודרות לנושאים  .25.2

 ס' העמוד בהצעת המציע.נושא נבדק, סעיף רלבנטי במכרז, ומ

 ( המכרז שצורף לו(CD)לרבות תקליטור ) על נספחיו (242424המכרז, מס' סימוכין ) זה מסמך .25.4

בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, ובחותמת המציע וחתימה מלאה  מיםחתו םכשה

 . הנספחים המיועדים לחתימה מלאה ובעמודילהלן למכרז  31בעמוד 

וא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, ובחותמת המציע כשה, נספחיועל  ההסכם .25.3

 .להסכם ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה 42וחתימה מלאה בעמוד 

 "ת ובחותמת המציע.בר מים, חתוהמצורפים כנספחים להסכם השירותים ימפרטכל  .25.2

 .שהמור עוסקכ רישום אישורשהמציע הוא חברה או  במקרהתעודת התאגדות  העתק .25.6

עו"ד  ידי עלהמציע ומאושר  ידי על חתוםו מלאעל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר .25.5

 (.להלן 'ב נספח)

, בהתאם לחוק עסקאות גופים המציע של במקור מס ניכוי ואישור ספרים ניהול אישור .25.7

 .ציבוריים
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בנוסח ין אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה, חתום כד .25.8

 .להלן 'ג נספח

 ואכשהלהלן  'ד נספחב "בהמצ חסבנו של המציעוהאיכות  בדבר עמידה בתנאי הסף תצהיר .25.4

 , בצירוף רשימת עבודות רלבנטיות."דעועל ידי המציע ומאושר על ידי  םחתו

 8.2 ו/או )ניסיון המציע(  8.2 בסעיף  בקשר לתנאי הסף המציע מסתמך על חברה קשורהאם  .25.21

 :לעיל)איתנות פיננסית( 

  ות, לפי העניין, חברת הבת או חברת האח וכןחברת האם "חברה קשורה" של התחייבות

 .להלן 'הנספח בבנוסח המצ"ב , החברות שלעיל והמציעחתומה ע"י 

  ויות חתימה של החותמים בשם חברת האם וכן וכן חברת הבת עורך דין בדבר זכאישור

 להלן.  'ג נספחאו חברת האחות, לפי העניין, בנוסח 

, וכן דוחות להלן 'ו נספחלנתונים הפיננסיים של המציע על פי הנוסח המצ"ב באישור רו"ח  .25.22

ככל שהמציע עורך דוחות כספיים , ו4124 - 4125כספיים מבוקרים של המציע לשנים 

 דוחות כספיים סקורים על ידי רו"ח המבקר.גם  –עוניים רב

למכרז על חברה קשורה  8.2 אם המציע מסתמך לעניין תנאי הסף לאיתנות פיננסית בסעיף  .25.24

ביחס  ,למכרז 25.3 בסעיף  הפרטיםהנספח ויצרף המציע את  אחות, לפי העניין()אם, בת, 

 .(למכרז 25.3 בנוסף לפרטים הנדרשים לגבי המציע עצמו בסעיף ) לחברה עליה הוא מסתמך

 להלן 'ז נספחב"ב המצ בנוסח החברה הזרהשל והאיכות בדבר עמידה בתנאי הסף  תצהיר .25.23

, בצירוף רשימת עבודות רלבנטיות של "דעוהמציע ומאושר על ידי על ידי  םחתו כשהוא

 החברה הזרה.

לעיל לשירותים לפי  8.3 הצהרה חתומה ע"י המציע וע"י חברת ההנדסה הזרה לפי סעיף  .25.22

ההסכם שצורף למכרז ולהעמיד לרשות המציע למתן השירותים מנהל הפרויקט וכן ולמתן 

 .להלן 'ח נספחב"ב המצ בנוסחם, השירותי

כלפי  עותק מאושר של ההסכם התקף בין המציע לחברה הזרה, בו מתחייבת החברה הזרה .25.26

 לעיל. 8.3 המציע וכלפי החברה, כמפורט בסעיף 

 בנוסח ציע,מת כל אנשי המפתח וצוות התכנון המוצע בהצעתו של המטבלה מרכזת עם רשי .25.25

  .להלן ט' נספחב"ב המצ

 בנוסחפירוט ניסיונו והאיכות, בדבר עמידה בתנאי הסף  תצהיר -מנהל הפרויקט של המתכנן  .25.27

, בצירוף רשימת "דעוומאושר על ידי על ידי המציע  םחתו כשהואלהלן  'י נספחב"ב המצ

 .עבודות רלבנטיות

 בנוסחמתכנן הגז פירוט ניסיונו של ו והאיכות בדבר עמידה בתנאי הסף תצהיר -מתכנן הגז  .25.28

, בצירוף רשימת "דעועל ידי המציע ומאושר על ידי  םחתו כשהואלהלן  'יא נספחב"ב המצ

 .עבודות רלבנטיות

 איכות,וה ן עמידת בעלי התפקידים הבאים בתנאי המכרזלעניי שאלונים וטבלאות פרטים .25.24

, וזמינותם לכך חברהעבור ה שירותיםבלרבות התחייבות להעסקתם ם, ניסיונ המפרטים את 

 :"דעועל ידי  יםומאושר וע"י כל אחד מבעלי התפקידים, על ידי המציע מיםחתו םכשה

  להלן. 'יבנספח בנוסח המצ"ב ב, מתכנן הגנה קתודית .25.24.2

 להלן. 'יגנספח בבנוסח המצ"ב , מתכנן חשמל .25.24.4

 להלן. 'ידנספח בבנוסח המצ"ב , מתכנן סטוטורי .25.24.3
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 להלן. 'טונספח בב בנוסח המצ", מתכנן סביבתי .25.24.2

 להלן. 'טזנספח שמאי מקרקעין, בנוסח המצ"ב ב .25.24.6

 רשימת עבודות רלבנטיות.  בצירוףקו"ח בנוסף,  - לעיל  לכל אחד מבעלי התפקידים 

 , בצירוף רשימת עבודות רלבנטיותמנהל הפרויקט מטעם החברה הזרהקו"ח מפורטים של  .25.41

 .לעיל 27.7 בסעיף , המעידים על ניסיונו כמפורט לתפקיד כמנהל פרויקט

 להלן. 27.2 , בהתאם למפורט בסעיף של המציע למתן השירותים מתודולוגיה .25.42

, וכן ע"י (להלן 'יז נספחהיעדר ניגוד עניינים ) בנושאוהתחייבות חתומה ע"י המציע  הצהרה .25.44

הגנה קתודית, מתכנן מנהל הפרויקט מטעם המציע, מתכנן הגז, –ידים כל אחד מבעלי התפק

 .להלן 'יח נספחב מתכנן חשמל, מתכנן סטוטורי ומתכנן סביבתי, בנוסח המצ"ב

חתומה ע"י להלן  'יטנספח בנוסח המצ"ב ב הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית .25.43

 המציע.

את האישור והתצהיר הנדרשים אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא  .25.42

 להלן. 'כ נספחב "בהמצנוסח ב, 2444-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב4בהתאם לסעיף 

 "ת וחותמת המציע.בר, חתומים המכרזהבהרה ותיקון שנשלחו במהלך  כל .25.46

 אלקטרוני דואר וכתובת כתובת, נייד טלפון, פקס, טלפון, המציע נציג עם התקשרות פרטי .25.45

 .להלן ספח כא'נבנוסח המצ"ב ב

בחלוקה לתיקיות החומר ישמר ) את כל החומר של הצעתוהמציע יצרוב  ו( עליCDתקליטור ) .25.47

 במכרז(. שישאו את שם הנושא ומספר הסעיף הרלבנטי

   חומר לבחינת איכות ההצעה .27

 יגיש חומר שיאפשר להעריך את איכות שירותיו בהתאם להנחיות שלהלן. המציע

" במתן השירותים לפי המכרז ותתייחס המתכנן לתהליך העבודההצעת שתהווה " מתודולוגיה .27.2

 בין היתר לנושאים הבאים:

 להוראות)בהתאם  המציע של העבודה ותהליך ארגונית היכולת, המתודולוגיה פירוט .27.2.2

  .(להסכם 'ב נספחלתכנון מפורט ב הטכני המפרט 

 ון של מערכתהניסיון בתכנ בעל הגז מתכנן, הפרוייקטהתייחסות לזמינותם של מנהל  .27.2.4

אצל החברה הבינלאומית  הפרוייקטלהולכת גז טבעי בלחץ גבוה בישראל ומנהל 

  .לביצוע השירותים

  הגנה קתודית מתכנן .27.4

פרויקטים  4פרויקטים של תכנון מפורט של לפחות בתכנון מערכת הגנה קתודית בניסיון  בעל

 4123מהלך השנים בבר "מ במצטק 21במערכת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה באורך של לפחות 

 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

  בצירוף קו"ח ובנוסף להלן 'יבנספח בנוסח בלצורך זה יגיש המציע את הפרטים בשאלון ,

 רשימת עבודות רלבנטיות.
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 מתכנן חשמל .27.3

 ,בישראל המועצה להשכלה גבוהה ידי על וכרמהנדס חשמל בתחום מערכות הספק ממוסד מ

ועד למועד האחרון להגשת  4121מהלך השנים ב בתכנון מתקני חשמל תעשייתיים בעל ניסיון

 לניסיון באזורים בעלי סיכון נפיצות. עדיפותהצעות במכרז. 

  בצירוף קו"ח ובנוסף  להלן. 'יגנספח בנוסח בלצורך זה יגיש המציע את הפרטים בשאלון

 רשימת עבודות רלבנטיות.

  מתכנן סטטוטורי .27.2

גיאוגרף בעל ניסיון בהכנה של תכניות או  הנדסאי אדריכלותאו רים מתכנן ער אתובעל  .27.2.2

 ;מתאר ארציות מפורטות ו/או תב"ע למערכת להולכת גז טבעי ועד לאישורה בפועל

 וכן,

, אישור התכניתבעל ניסיון בהכנת תכניות סטטוטוריות משלב תחילת הפרויקט ועד  .27.2.4

 ; וכן,מכרזועד למועד האחרון להגשת הצעות ב 4123מהלך השנים ב

לניסיון בהוצאת  עדיפות. וסביבהאום התכונית עם גורמי תשתית יתבניסיון בעל  .27.2.3

 .תכניות ביצוע לאותו תוואי שתוכנןו/או  היתרי בניה

  בצירוף קו"ח ובנוסף  להלן. 'ידנספח בנוסח בלצורך זה יגיש המציע את הפרטים בשאלון

 רשימת עבודות רלבנטיות.

 מתכנן סביבתי  .27.6

 וכן,  ;בתחום הסביבה תכנוןלרלוונטי קדמאי א בעל תואר .27.6.2

בעריכת מסמכים סביבתיים לצורך ביצוע תכנון נופי ועריכת כל הסקרים  בעל ניסיון .27.6.4

 4, לפרויקטים של תכנון מפורט של לפחות המתבקשים בדגש על התחום האקולוגי

 4121מהלך השנים ב ק"מ במצטבר 21באורך של לפחות  לתשתית אורכית פרויקטים

 למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ועד

  בצירוף קו"ח ובנוסף  להלן. טו'נספח בנוסח בלצורך זה יגיש המציע את הפרטים בשאלון

 רשימת עבודות רלבנטיות.

 שמאי מקרקעין  .27.5

בפרויקטים של תכנון מפורט בשומות חקלאיות ניסיון  בעל, בישראל מוסמך ןשמאי מקרקעי

מהלך השנים ב ק"מ במצטבר 21באורך של לפחות  כיתלתשתית אורפרויקטים  4של לפחות 

 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 4121

  בצירוף קו"ח ובנוסף  להלן. 'טזנספח בנוסח בלצורך זה יגיש המציע את הפרטים בשאלון

 רשימת עבודות רלבנטיות.

 מנהל הפרויקט מטעם החברה הזרה .27.7

ום התכנון ההנדסי, הפיקוח וההקמה של שנים לפחות בתח 7יועץ בעל ידע וניסיון של 

השנים  21מהלך פרויקטים גדולים בעולם בתחום הולכת הגז הטבעי בלחץ גבוה שבוצעו ב

 .בעל שליטה מלאה בשפה האנגליתו האחרונות
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 שאלונים יעודיים למענה למכרז  .27.8

ף שעל המציע לצר עודיםינספחים ילמכרז מתן מענה בהצעה לנושאים מסוימים צורפו  לצורך

אך  -בכתב או בהדפסה  – עודיםיהיאת הפרטים הנדרשים בנספחים  ימלא המציעלהצעתו. 

 בכל מקרה:

 בעל התפקיד עמידת להוכחת תומך וחומר מפורטים"ח קו בהצעתו יגיש המציע .27.8.2

, קו"ח יתייחסו באופן ברור לשנות הניסיון הרלבנטיבדרישות המפורטות במכרז. 

 לבנטיות. ר השכלה, תעודות, הסמכות והמלצות

להגיש מספר עבודות לצורך הוכחת עמידת הצעתו בתנאי סף / איכות  מציע המעוניין .27.8.4

 ימלא בו את הפרטים הנדרשים ויצרפו ,הדף הרלבנטי מהנספח הייעודי יצרף העתק של

 מלאים וחתומים כנדרש.  כשכולםנספח הייעודי, ל

ספור / פרט כלשהו דבר בטופס הייעודי שנמסר ובכלל זה אין להשמיט מ לשנות אין .27.8.3

 בטפסים אלה.

 - מעוניין להרחיב בנושא כלשהו מעבר למקום שהוקצה לכך בנספח הייעודימציע ה .27.8.2

 . בנוסף,יצרף דף נפרד בנושא לנספח הייעודי כשהוא חתום על ידו בר"ת וחותמת

 לנושא זה. נוסף כי צרף דף נפרד במפורשציין יבמקום הרלבנטי בנספח הייעודי 

בעותק פיזי הנספחים הייעודיים וכל חומר נוסף המצורף להצעתו  אתיגיש  המציע .27.8.6

   .מודפס

יקפיד להגיש את הפרטים בהצעתו באופן מסודר, לוגי ומובנה תוך חלוקה  המציע .27.8.5

לסעיפים ראשיים ומשניים תוך ציון הסעיף במכרז אליו הוא מתייחס )במקרה של 

 העדר טופס ייעודי לכך במכרז(. 

 צעה, לחברה שיקול הדעת המקצועי הבלעדי לבצע כל אחד מאלה:הה איכותבחינת  לצורך .27.4

אחת ו/או יותר שלפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי הן הרלבנטיות  בעבודה לבחור .27.4.2

שהוצגה ע"י  עבודהוהאיכותיות ביותר מבין אלה שהוצגו בהצעה ובשים לב למהות ה

 .המציע ומורכבותה

 בהצעה.  ושהוצגעבודות או שלא להתחשב בכמות ה להתחשב .27.4.4

רשאי לצרף כל אישור, המלצה ומידע רלבנטי בדבר ניסיונו וכישוריו בהתאם  מציע .27.4.3

 במכרז. לרלבנטיות לפרטים הנדרשים 

קשר להמלצה, בין שלדרישת החברה ואם ללא דרישה כזו, רשאית החברה  אנשי צוינו .27.4.2

ליצור קשר עם אנשי הקשר, כולם או חלקם, ביחס לפרטים הרלבנטיים שבהצעה, 

בות בקשר עם הצורך לוודא פרטים שהוצגו בהצעה, אף אם הפרטים אינם מנוקדים לר

 במכרז.

 החברה. עבוררשאי המציע להסתמך על ניסיון שצבר בעבודות  זהסעיף  במסגרת .27.21

אין מניעה כי אותה עבודה תוצג שהוצע,  בעל התפקידאו ו/במסגרת הוכחת הניסיון של המציע  .27.22

  .מטעמו צעשהו בעל תפקיד/או עבור המציע ו
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 דרישה למידע נוסף .28

 לאמור הרותוהב השלמות חלקםמו/או  מהמציעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש החברה

 וככל, המציעים שאר עם כן לעשות שתידרש מבלי, דעתה להנחת, פה, בכתב ו/או בעל תםבהצע

 .המציעים בין השוויון עקרון שיישמר

 הצעות ממאגר הספקיםבמענה לבקשה לקבלת  הצעה כספית .24

 הצעות במכרז להגיש צורך איןזאת,  נוכחמכרז זה הינו לצורך הקמת מאגר ספקים בלבד.  .24.2

 הצעה לקבלת בבקשההכלולים במאגר הספקים,  לספקים, אלא במועד שבו תפנה החברה מחיר

 .מסוים לפרויקט

 דוגמא לטופס בקשת הצעת מחיר  .24.4

 סעיפי הצעת המחירמסוים, תתבסס ההצעה  החברה הצעה כספית לפרויקטתבקש  שבו במועד

, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הפרויקט לצרכי שיותאם, להסכם ג' נספחבטופס ב כמפורט

 זה. נספחהחברה. הצעת המחיר לא תוגש על טופס אחר מלבד 

הצעות המחיר יהיו בשקלים חדשים וללא מע"מ ולא יהיו צמודות למדד כלשהו ו/או למטבע  .24.3

בהסכם. צע עדכון של מחירי הצעתו של מציע אלא בהתאם לסעיף ההצמדה כלשהו. לא יתב

 לכל תשלום תוסיף החברה מע"מ בהתאם לדין במועד התשלום.  

 תקרה מחירי לקבוע רשאית תהא החברהבמסגרת בקשה למתן הצעות לפרויקט מסוים,  .24.2

 .(מקסימום)מחירי 

רה עבור העסקת בעל תפקיד כן, החברה תהא רשאית לקבוע בפרויקט מסוים, כי התמו כמו .24.6

תהא לפי שעות עבודה, והתמורה תשולם בהתאם למחיר השעתי שיוצע על ידי המציע עבור כל 

 בעל תפקיד. 

 ולא אחיד יהיה תפקיד בעל כל עבור המציע ידי על יוצע אשר עבודה לשעת התעריף כי, מובהר .24.5

 פרויקט לביצוע ידרשושי סוג מאותו התפקידים בעלי כמות של הקטנה או הגדלה בשל ישתנה

, היקף בכל, תפקיד בעל כל של החודשי/או ו השעתי העסקה היקף של הקטנה או הגדלה/או ו

 יהיה לא, זה בכלל. השירותים את הנותן תפקיד בעל וכישורי ניסיון או בזהות שינוי בשל או

 .שהוא סוג מכל חריגות או נוספות לשעות שונה שעתי תעריף

פעילויות בהסכם הינו כללי ובלתי ממצה ובהגשת הצעתו המציע עוד מובהר, כי תיאור ה .24.7

כמקובל בתחום מחברה המומחית  תכנוןמתחייב לבצע את כל השירותים הנדרשים מחברת 

  בתחום זה.

שיוגשו מעת לעת בתשובה בפועל בהתאם להצעה הכספית  והתשלומים בגין השירותים שיינתנ .24.8

, כפי שיאושרו על לפרויקטים מכח מכרז זה לבקשות החברה לקבלת הצעות מחיר לשירותים

ידי החברה, יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כלל השירותים המוצעים ולא יתווסף 

לסכומים האמורים בהצעה אלא מע"מ בלבד. למעט התמורה המצוינת לעיל, אין זוכה או מציע 

בעבור הגשת הצעתו, כאמור לעיל זכאי לכל תשלום, החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא 

עבודתו ושירותיו, במישרין או בעקיפין, לרבות בעבור שכר צוות עובדיו, שכר כל גורם אחר 
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הנותן שירותים או ייעוץ למציע )אף אם אינו מופיע בטופס הצעת המחיר(, הוצאות משפטיות, 

הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה, הוצאות בקשר לשירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים 

ביצוע השירותים, החזר הוצאות ועלויות שונות בהם נשא המציע לצורך הגשת הצעתו ו/או ל

 לצורך מתן השירותים.

 ברור ובדיקות מוקדמות .41

 מוקדמת בדיקה כל ולבצע מידע כל הצעתו הגשת לפני לבדוק הבלעדית באחריות ישאי המציע .41.2

לרבות מידע ו/או מצג  לרבות כל נתון כלכלי ומשפטי וכל מידע אחר, ,הצעתו להגשת בקשר

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  .41.4

י קבלתם של מסמכי המכרז ו/או עד למועד הגשת ההצעות, במידה שנמסרו, בטלים, למציע לפנ

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 

ב במהלך המכרז ולמטרת ניהולו, יחייבו את החברה. שהוציאה החברה באופן רשמי ובכת

בהגשת הצעתו המציע מוותר מראש על כל טענה שיכולה להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל 

 כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 

והמציע מצא טעות ו/או אי התאמה ו/או סתירה ו/או השמטה ו/או חוסר בקשר לאמור  במידה .41.3

ליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט הנדרש, לפני ע המכרזלעיל ו/או במסמכי 

, הז במכרזהמועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות, כמפורט 

 את ויחייבו החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי נתנויעל מנת לקבל את הנחיות החברה שי

 .המכרז כימממס נפרד בלתי כחלק המציעים

לא יגרעו  המכרזמסמכי  במסגרתכלשהו  שירותמקרה, השמטה ו/או חוסר לביצוע  בכל .41.2

 של המלא רצונה לשביעותהנדרשים והשלמתם  השירותיםכל  את ליתןמהתחייבות המציע 

 .החברה

כי הוא מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה  ,המציע מצהיר בהגשת הצעתו .41.6

  על כדאיות הצעתו. בגין כל גורם שיתגלה כמשפיע

 הוראות ותנאים מחייבים .42

לצורך השתתפותו במכרז והגשת הצעה, יביא מציע בחשבון את מכלול דברי החקיקה, הכללים 

והתנאים המחייבים, הנוגעים לנושא מכרז זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל חוקי 

ההסכמים הקיבוציים הכלליים ו/או העבודה והבטיחות הרלוונטיים, וכן את האמור בהוראות 

המיוחדים ו/או כל הסכם קיבוצי אחר שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים הרלוונטי למתן 

השירותים, את האפשרות כי הסכמים אלה יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על 

טו שאינו כולל הטבות פי הסכמים אלה. בהגשת הצעתו מתחייב המציע לשלם לעובדיו שכר ברו

 סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.
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 הוצאות השתתפות במכרז .44

כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות  ,כמוה כהצהרת המציע מכרזב ההשתתפות עצם .44.2

זה וכל ההליכים  מכרזולאחריו, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה ל מכרזהכרוכות בהשתתפות ב

ההצעה ועדכונה, תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו הבלעדית  לפיו, הגשת

כאמור, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או  המכרזוחשבונו של המציע, ללא קשר לתוצאות 

טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל 

 אחריות לכך. 

, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, המכרזליות האמור לעיל, במקרה של ביטול לפגוע בכל מבלי .44.4

ו/או במקרה של  המכרזלרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי 

פסילת מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, 

או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור  לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות

 בביטול, בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור.

 אמות מידה לבדיקת ההצעות והערכתן .43

 הזוכה במכרז תיעשה לפי שלבים כמפורט להלן: בחירת

 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף: –ראשון  שלב

תיפסל על  –עומדת בתנאי הסף המפורטים לעיל  הצעה שאינה –התנאים המוקדמים  בדיקת .43.2

 הסף.

, השמטות, טכניים פגמים נתגלולתנאי המכרז. כל מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם  בדיקת .43.4

 בפגמים ולטפל למציע הודעה מתן תוך אותן לתקן המכרזים ועדת רשאית, סופר טעויות

 שתהיה/או ו חלקן או הז מכרז הוראות פי על שלא שנעשתה הצעה לרבות, דין לכל בהתאם

 מטעמים אחרת החברה ההחליט אם זולת, נכונות בלתי הנחות על מבוססת או מוטעית, חסרה

  .שיירשמו

 לא אם גם, במכרז הבא הבדיקה לשלב הצעה להעביר רשאית תהא החברה, לעיל האמור אף על .43.3

 תנאי בכל לעמוד ההצעה מחובת לגרוע בכך שאין ובלבד, זה בשלב ההצעה בדיקת את השלימה

 .ושלביהם המכרז

 (:%//0 –ניקוד איכות המציע )סה"כ  –שני  שלב

אשר ועדת המכרזים מצאה, כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב  מציע .43.2

 להלן.  43.8 הראשון, תיבדק הצעתו בשלב השני בהתאם לדרישות האיכות המפורטות בסעיף 

 המלאה רצונה לשביעותהשירותים  את לבצע המציעים של יכולתם הערכת תיבחן השני בשלב .43.6

 .מטה המפורטות ולמשקולות המידה לאמות בהתאם החברה של

להוכחת ניסיונו לכל תתי הסעיפים  את כל המסמכיםעל המציע להגיש במסגרת הצעתו  .43.5

 ינתן ניקוד לנושא מסוים.א זאת אף אם במסגרת בדיקת האיכות ל –המפורטים להלן 

 /8 לפחות של מינימלי איכות ניקוד לקבל נדרש המציע, האיכות בדרישות לעמוד מנת על .43.7

 את הניקוד כאמור, תיפסל. הצעה שלא תקבל .להלן המפורט האיכות ניקוד מסך נקודות
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 ניקוד האיכות יבוצע בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן: .43.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, רשאית החברה לקבוע במכרז כלשהי לדרישה אחד תפקיד מבעל יותר הציע שהמציע במקרה .43.4

לשיקול דעתה הבלעדי לנקדו כי בעל תפקיד מסוים הוא שיועסק עבורה לפי תנאי המכרז 

ולקבוע כי הוא בעל האיכות הגבוהה ביותר. המציע מתחייב בהגשת הצעתו להעסיק את בעל 

 תפקיד זה בשירותים שייתן לחברה.

במידה והחברה תמצא אי , איכותהתנאי הסף ו/או  תבדיק בשלבת ההצעות דיקבמהלך ב .43.21

התאמה במידע שהוצג ו/או חוסר בניסיון, החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

להפחית לקבוע כי בעלי התפקידים שהוצעו על ידי המציע אינם עונים לדרישות המכרז, או 

ו/או לפי שיקול דעתה נטיים בעלי התפקידים הרבלניקוד בקריטריון של ניסיון המציע ו/או 

 הבלעדי ולפי העניין. 

 תפקידים בעלי להגיש למציע להורות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, החברה רשאיתבמקרה כזה, 

הכל , אחד ו/או יותר אחר, חלופי או נוסף ולזמנם לראיון, בזמן קצוב שתקבע החברה, נוספים

 .כן לעשות מצדה חייבותהת או מצג בכך שיהיה ומבלי לפי שיקול דעתה הבלעדי

אין באמור לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי המכרז, לרבות לקבוע כי בעל תפקיד שהוצע  .43.22

ע"י המציע אינו מתאים למתן השירותים ולקבוע כי בהתאם לכך הצעתו אינה מתאימה ולכן 

 לא תמשיך לשלב הבא במכרז.

 קריטריוןאופן ניקוד ה קריטריון ראשי
ניקוד 

 מקסימום

ניסיון המציע במתן  .2

 השירותים
 01 לעיל 8.2 ף בהתאם לדרישות בסעי

ניסיון חברה זרה )החברה  .4

 הבינ"ל(
 01 לעיל 8.3 ף בהתאם לדרישות בסעי

 /0 לעיל 27.2 ף בהתאם לדרישות בסעי מתודולוגיה .3

  ניסיון בעלי התפקיד במתן השירותים

 01 לעיל 8.4.2 ף בהתאם לדרישות בסעי פרויקטהמנהל   3.2

 /7 לעיל 8.4.4 ף בהתאם לדרישות בסעי מתכנן גז טבעי   3.4

 1 לעיל 27.4  לדרישות בסעיףהתאם ב הגנה קתודית מתכנן    3.3

 1 לעיל 0ף בהתאם לדרישות בסעי חשמלמתכנן    3.2

 1 לעיל 27.2 ף בהתאם לדרישות בסעי סטטוטורי מתכנן    3.6

 1 לעיל 27.6 בהתאם לדרישות בסעיף  סביבתי מתכנן    3.5

 1 לעיל 27.5  בהתאם לדרישות בסעיף מקרקעין שמאי    3.7

 //0 סה"כ
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 ירותים ואיכותם.אין באמור לגרוע מאחריותו הבלעדית של המציע לביצוע הש .43.24

הצעתו, המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה  בהגשת .43.23

 בקשר לביטול זכייתו וההתקשרות עמו ובחירת מציע אחר, כתוצאה מהאמור לעיל.

 חלטה על זוכה במכרזה .42

 :להלן לאמור בהתאם בזוכה תבחר החברה

ושצברו את ניקוד האיכות שלעיל,  43  בסעיףני השלב הראשון והשלב הש שעמדו בתנאי הצעות .42.2

, םשירותיהלעיל, יבחרו למאגר הספקים של החברה למתן  43.7 המינימאלי הנדרש לפי סעיף 

 למסמכי בהתאם השירותים את לבצע מסוגלים מציעים אותם כי, השתכנעה שהחברהובלבד 

 .התחייבויותיהם כל על כרזהמ

הסר ספק, מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז בבחינת הצעת מציע, לרבות בשקילת  למען .42.4

הקריטריונים להערכת איכות ההצעה וקבלת החלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של 

המציע לפי תנאי המכרז והדין, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא 

ן אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו, בין שמקורה במציע או בין בחשבו

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

החברה, על השתתפות המציע במכרז ו/או יכולתו לבצע את העבודות בכל דרך, לרבות בקשר 

 עם כל אחד מהמפורטים להלן:

 פטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי; מש הליך .42.4.2

מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה וכן כל  שינויים .42.4.4

גורם שעלול להשפיע על המציע ו/או על בעל השליטה בו ו/או ההתקשרות במהלך 

 תקופת ההתקשרות, לרבות בקשר עם איתנותו הפיננסית של המציע; 

עות רצון של החברה בעבודות ו/או התקשרויות קודמות עם המציע ו/או ושבי ניסיון .42.4.3

 בעל השליטה בו לרבות של גוף ו/או משרד ממשלתי אחר; 

התחייבות יסודית של המציע ו/או בעל השליטה בו בהתקשרות עם החברה ו/או  הפרת .42.4.2

 גוף אחר שנינתה עליה הודעה בכתב למציע לגבי אותה הפרה; 

 שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.  מידע רלבנטי אחר כל .42.4.6

על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית, עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו במכרז, לקבוע  .42.3

אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות / מחליפות את אמות המידה דלעיל 

החברה שומרת על זכותה להסתפק או אמות מידה נוספות )לרבות בקשר עם איכות ההצעות(. 

באמות המידה המפורטות לעיל בלבד, ולא להוסיף עליהן, לשנותן או להחליפן, הכל בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי הדין.

על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה, ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי  .42.2

י שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד מכרז זה, מובהר כי החברה רשאית להחליט לפ

 ו/או יותר מאלה:

 לשנות את המכרז ו/או לבטלו.  .42.2.2

 להתיר הגשת הצעות מחודשות ו/או מתוקנות, כולן או חלקן. .42.2.4

 לא לבחור מציע אף אם עמד בכל התנאים שבמכרז זה. .42.2.3
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 לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של .42.2.2

 החברה.

 ביטול זכיהפסילת ההצעה 0  .46

רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הצעה ו/או  החברה .46.2

או  מוטעית, חסרההחברה כי ההצעה  ידי עלמציע אינם מקיימים את תנאי הסף, או נמצא 

, או הצעה רזהמכמבוססת על הנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא 

הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות, או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו 

. מכרזזכויות עובדים או הצעה העולה ממנה כי אינה תואמת את דרישות השירות המפורטות ב

 להלן ו/או על פי כל דין. 46.2 אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף 

 לב בתום שלא פעל המציע כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, מצאה אם מציע לפסול רשאית החברה .46.4

 , לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.מכרזל בקשר

ציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את לעיל רשאית החברה לאפשר למ 46.2 אף האמור בסעיף  על .46.3

 על שמירה תוך והכל, כאמור תיקון בוצע אם אותהלפסול  ולא שבהצעתוהפגם או הפסול 

 .המציעים בין השוויון קרוןיע

 הנדרש סוג מכל מידע/או ו מסמך הצעתו עם המציא שלא למציע לאפשר רשאית תהא החברה .46.2

או שנפל פגם בהצעתו,  מוקדם או סף תנאי לרבות, וכלשה בתנאי לעמידה או להוכחת

לפי שיקול  הכלאו לתקנו, בהתאמה, בפרק זמן קצוב שתקבע החברה,  להמציאו ,להשלימו

 השוויון בין המציעים.  קרוןיע על שמירה תוך והכלדעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לדין 

יה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שה החברה .46.6

 .המכרזמצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי 

/או ו מציע בהצעת לבחור שלא הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות את לעצמה שומרת החברה .46.5

 מתנאי תנאי אחר מילא שלא: )א( מאלה אחד כל בשל כזוכה שהוכרז מציע של זכייתו לבטל

עת החברה קיים ספק סביר או )ב( שלד ;לרבות לאחר חתימת ההסכם ,מסמכיו על המכרז

או )ג(  ;לוחות הזמנים שנדרשו פי עלהנדרש  השירותיםביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף 

שהתברר לחברה בכל מועד מידע בקשר למציע או להצעתו שהיה משפיע על ההחלטה לבחור 

, או )ד( התבררו לחברה, בכל עת ;בהם, אילו מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטתה כאמור

בביצוע ההתקשרות עם המציע, מעבר לסיכון עסקי  הכרוךעובדות המעלות את הסיכון העסקי 

מקובל וסביר. במקרה כזה רשאית החברה, מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז ו/או 

הדין, למסור את ההתקשרות למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ההצעות 

 שנותרו. 

 השירותים למתןכי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר  ,דיעת המציעיםמובא בזאת לי .46.7

כלל ו/או לרכשם מחברות ו/או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו/או לצאת במכרז ו/או 

לקיים כל הליך תחרותי אחר ו/או נוסף ו/או להתקשר באמצעות סבב הצעות בין המציעים ו/או 

כי  ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת ,וספיםבין חברות ו/או גופים אחרים ו/או נ

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

 החברה.

 י המציעביטוח .45

ציע, המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור המ ידי עלהשירותים  מתןתחילת  בטרם

את אישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא  למסור המציעבהסכם. לדרישת החברה, בכל עת, יידרש 

, מכרזמבטחיו. מובהר, כי החברה רשאית לשקול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב ב ידי עלחתום 

סח הביטוחים ובלבד שלא יכילו שונות מהותית לרבות לאחר הודעת הזכייה, הערות בדבר סוג ונו

, אך אין מכרזלנוסח אישור עריכת הביטוח אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים ב

 על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.  כויתורבכך כדי להשתמע 

 מסירת הודעות והודעה על הזכייה .47

תודיע לו על מועד לחתימה על ההסכם.  וכן"ל בדוא כך על לו תודיע, זוכה על החברה החליטה .47.2

מובהר, כי עד למועד החתימה כאמור, יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ו/או להשלים כל פרט 

מחויב לבצע ו/או להשלים לפני החתימה על  הוא החברהאשר על פי מסמכי המכרז או החלטת 

 ההסכם. 

: מסירת הודעה לאחד הבאות םהדרכי מן אחת בכל למציעים הודעות להעביר רשאית החברה .47.4

 דרך בכל או, אלקטרוני או רשום בדואר, ליהימנציגי המציע במסירה ביד, באמצעות פקסימ

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

 או ליהיהפקסימ למספר ייעשה אלקטרוני לדואר או ליהיפקסימ באמצעות הודעה משלוח

 יום נתקבלה כאילו תיחשב כאמור הודעה. המציע בהצעת שנמסר האלקטרוני הדואר ובתלכת

בהצעת המציע  השנמסר לכתובת ייעשה רשום בדואר הודעה משלוח; ההודעה משלוח לאחר

ימי עסקים מיום המשלוח. מסרה החברה הודעה באחת מן  3ותחשב כאילו התקבלה כעבור 

 יעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.הדרכים המפורטות לעיל, יראו את המצ

של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות: בכתב למען הגשת ההצעה,  הודעה .47.3

 .החברה שתיקבע אחרת דרך בכל או; ביד במסירה או רשמי דואר"ל, דואבאמצעות 

 ןעיו .48

מציע שיבקש לעיין בפרוטוקולים של ועדת המכרזים או במסמך אחר, יהיה רשאי לפנות  .48.2

יום ממועד קביעת ההצעה הזוכה ולבקש לעיין בהחלטה הסופית של  31בכתב בתוך  לחברה

ועדת המכרזים, בנימוקי הועדה ובהצעות הזוכות, למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעות 

או  החברהאשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של 

 בגין החברהבחומר כאמור לעיל יחויב בתשלום הוצאות  עיוןו. של המציעים שהצעותיהם נבחר

 "חש 2,111העיון, לפי כמות המסמכים וזמן העבודה שיוקצב לצורך העיון, ומוערך בסך של 

 .)לפני מע"מ(
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בכפוף לאמור להלן, הצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע  .48.4

 .בהליךלעיונם של כל המשתתפים  שויה הצעתו לעמודער לכך כי אם יקבע כזוכה ע

רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין בדף  .48.3

נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו. כל חלק שצוין על ידי מציע מסוים 

ציעים אחרים, אם וככל שאותו כסוד מסחרי או מקצועי ייראה ככזה גם בהצעותיהם של מ

 מציע יבקש לעיין בהצעותיהם.

ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה לגביהם נטען כי הם כוללים סוד  .48.2

מסחרי או מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים והחלטתה תהיה סופית 

 דבר ועניין., לכל בהליךומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים 

 שונותהוראות  .44

ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק  המכרזשיימסרו על ידי המציע במסגרת  הפרטים .44.2

 ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם. המכרזבלתי נפרד מהצעתו ומ

ו/או עד  המכרזכל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי  .44.4

מידה שנמסרו, בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם. רק למועד הגשת ההצעות, ב

ונספחיו, בצירוף תיקונים, הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן  המכרזהאמור במסמכי 

 רשמי ובכתב יחייב את החברה.

ו/או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו,  מכרזכל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות ב .44.3

רכושה של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו להחזירם למציעים כהשלמה, הם 

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.      

 שירותי עלויות ופרטי הכספיים הדוחות)להוציא  שיתקבל במידע להשתמש רשאית החברה .44.2

 או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתה שיקול לפי תחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא(, המציע

לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים  ,להתקשרות הליך פרסום או הסכם או דרישות מסמך

במידה ומידע שנמסר  בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו לפי דין.

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.

הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע  למען .44.6

לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בפניה  הכל, המכרזוא התקשרות כלשהי בקשר לנש

החברה ו/או מי מטעמה שהמציע  ידי עלזה כדי להוות הצהרה ו/או מצג  מכרזלמציע כלשהו ב

ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו/או  המכרזו/או הצעתו עומדים בתנאי 

 קבלת ההצעה.  

ול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא נתון לשיק זה במכרזכל האמור  .44.5

זה. מבלי  מכרזתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר ל

 המכרזזה, ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא  מכרזלגרוע מהאמור ב

 ין.ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הד
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מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו, יחול סדר העדיפות בהסכם  בכל .44.7

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

 יותר עם החברה.  

, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של מכרזב תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול .44.8

 או של תנאי אחר מתנאיו. המכרז

יפו סמכות השיפוט  –זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב  מכרזל בקשר מחלוקת בכל .44.4

 הבלעדית. 

או בנספחיו, תהא להם המשמעות שיש להם  מכרזב אחר בסעיף הוגדרו שלא וביטויים ליםימ .44.21

 מהקשרו מובן אחר., אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או 2482 –"א התשמבחוק הפרשנות, 

     

 ,רב בכבוד         

 
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

          

 

 המציע אישור

 

  :המציע בשם זו הצעה להגיש מוסמכים, החתומים מטה, אנו

בחתימתנו להלן,  מצהירים ]השלם שם מלא של  המציע[,__________________  _____________

 ואנו מסכימים להם: םבוריינספחיו ותנאיו, הבנו אותם על  על המכרזכי קראנו את כל מסמכי 

 

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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  ההסכם ונספחיו –נספח א' 

 
  429557) סימוכין מס'(
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –' בנספח 

                                                          
אני הח"מ, ___________________________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה  ,___________________________מכתובת 

משמש  אני לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

______________________________________  _ ב____________________בתפקיד___

לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם ומוסמך  ("המציע" )להלן: ]הכנס שם מלא של המציע[

"( ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: " 2475 –"ו התשלב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 4לסעיף 

 קיםלהקמת מאגר ספ פומביוזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז 

 שנערך( INGL/TENDER/2020/09)מס'   להקמת מערכת להולכת גז טבעי למתן שירותי תכנון מפורט

 על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

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

 ליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות המציע או בעל זיקה א

 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .2475 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 4כהגדרתו בסעיף  – "בעל זיקה" *  

 .32.21.14הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום   –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  2487-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –עבירה" " ***

ולעניין עסקאות  2442 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, 4122 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  4לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. גם עבירה על הוראות החיקוקים

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

  '2448 –"ח התשנלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  4הוראות סעיף  –חלופה א 

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

   'ות על המציע והוא מקיים אותן.לחוק שוויון זכויות חל 4הוראות סעיף  –חלופה ב 

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

 להלן:

 ( 2חלופה )– עובדים. 211 -המציע מעסיק פחות מ 

 ( 4חלופה  )–  עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  211המציע מעסיק

לחוק שוויון זכויות,  4ותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף הרווחה, והשיר

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי  .2

 –(  4מור באותה חלופה )( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כא4הוראות חלופה )
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לחוק שוויון  4הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למציע שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

)ככל  החברהים ממועד התקשרותו עם ימ 31העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(.

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

 

 

      _____________         ____________________ 

 חתימת המצהיר/ה      תאריך  
 
 

 אישור
 

יע/ה בפני במשרדי "ד_______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופעו"מ הח אני

ברחוב _________________________ מר/גב' ______________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 

באמצעות ת.ז. מס'______________ )המוכר/ת לי באופן אישי( ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה 

ישר/ה את להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, א

 נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
 

               ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        
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 אישור זכויות חתימה בשם המציע –' גנספח 

 
 

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

' ____________________ מס.ז. ת נושא_____________________ /גב' _____מר שחתימות

' ___________________________ מס.ז. ת נושא/גב' __________________________ ומר

מלא של  שםהכנס ]  _________________________________________________ בשם

 ידי עלהמציע ועל כל מסמך אחר שנחתם  ונספחיו, הצעת המכרז מסמכי"( על המציע)להלן: "[ המציע

, נחתמו על פי כל דין, בהתאם לכל החוקים והתקנות המכרזהמציע, וצורף להצעתו במסגרת 

הרלוונטיים ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע. כן אני מאשר/ת, שאין 

 התחייב המציע. כל צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה

 
 
  

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

 

 כי כחוק שהוזהרתי לאחר'_____________ מס.ז. ת נושא"מ _____________________ הח אני .2

, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי

 :כדלקמן, בכתב

 ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.  שמי .4

]הכנס שם מלא של ______________________________________  בשם התצהיר את מגיש אני .3

למתן  תצהיר זה בשמו ומטעמו "( שאני מורשה חתימה שלו ומוסמך לעשותהמציע)להלן: "המציע[ 

הפומבי להקמת מאגר ספקים למתן שירותי תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת גז  מכרזהצעתו ב

 ."(המכרז)להלן: "( INGL/TENDER/2020/06טבעי )

 התקיימו במציע כל אלה:במכרז , כי נכון למועד הגשת ההצעה מצהיר הנני .2

, מוסף ערך מס חוק לפי מורשה עוסק או ראלביש החברות במרשם רשומה חברה הינו המציע .2.2

 ;2476-"ותשל

-מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע .2.4

 האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו. כל בידו, וקיימים 2475

 תשלום לעניין, 2475 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב4 סעיף בדרישות עומד המציע .2.3

 והעסקת אנשים עם מוגבלויות; כדין זרים עובדים העסקת, מינימום שכר

 :והאיכות הסף תנאי בחינת לצורך – המציע ניסיון פירוט .6

 .המצורפותנסיון המציע הוא כמפורט בטבלאות הניסיון 

  

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

 

_________________ ____________________________ 

 וחותמת חתימה תאריך

 

 עו"ד אישור

 

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

ידי -במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

______________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את ת.ז. מס'___

האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם 

 עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 

_________________ ____________________________ 

 וחותמת חתימה תאריך
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 טבלת פירוט ניסיון המציע

 

 

  

 שם הלקוח:

    

עלות עבודות הקמת הפרויקט )עלות 
עבודות הקבלן( לא כולל מע"מ 

 מיליון ש"ח(:                                   61)לפחות 
                       

 ________________ ש"ח

 תיאור כללי של הפרויקט:

       שם הפרויקט:

 :)שנה / חודש( מועד סיום התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון
 עבודות להנחת צנרת מפלדה:   

  /  כן לא 
 

____  :(21קוטר הצנרת )לפחות "
 אינטש

 
 אורך הצנרת שהונחה: _____ ק"מ 

  

  4121* החל משנת 
 והלאה( שהושלמו. 4126פרויקטים לפחות משנת  4* 

* הושלם" משמע:  השלמת כל מסמכי ותוכניות התכנון לצורך ביצוע 
 הקבלן וקבלת כל האישורים הרגולטורים לכך

  

 סווג התשתית האורכית של הפרויקט:
 

 ק"מ(:  6אורך הפרויקט )לפחות 
 

   ____________ ק"מ

המציע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מתכנן הגז מטעמו היו מתכנן ראשי של 
 וניהל באופן ישיר את שאר בעלי התפקידים בתכנון הפרויקט:    הפרויקט

  /  כן לא 

פרטי איש קשר )טלפון נייד  
 ואימייל(:

  

עבודה מול הרשויות הרלוונטיות, הוצאת היתרי בניה לתשתיות אורכיות 

   לא כן  /   וטיפול בהיבטים של שיקום נופי ושמאות מקרקעין: 



 

 

 לעניין הסתמכות על חברה קשורהבות התחיי – 'הנספח 

 
 לכבוד

 ("החברהחברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ )"

 מגדל עתידים, תל אביב

 

הפומבי להקמת מאגר ספקים  המכרז במסמכי להם המוקנית המשמעות תהאבנספח זה  המונחים לכל

לן: )לה( INGL/TENDER/2020/06למתן שירותי תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת גז טבעי )

 .להלן במפורש שונה משמעות כלשהו למונח הוקנתה אם אלא, "(המכרז"

 

 ]הכנס שם מלא של המציע[לעניין הגשת הצעת ______________________________________ 

]הכנס שם ____________________________________, הח"מ  ואנ למכרז, ("המציע" )להלן:

מצהירים ומתחייבים  ("החברה הקשורה)להלן: " לפי העניין[ אם, בת, אחות, –מלא החברה הקשורה 

 : ]בחר את החלופה להלן[בזאת: כי אנו  

  ;חברת האם  ;חברת הבת  .חברת אחות; של המציע 

 אנו מאשרים את כל האמור להלן:

 אנו ערבים לביצוע ע"י המציע של כל התחייבויותיו בהתאם להליך המכרז. .2

למאגר הספקים של החברה למתן שירותי תכנון מפורט כאמור במידה והמציע יבחר כספק  .4

 במכרז, אנו ערבים לכל התחייבויות המציע בהתאם למסמכי המכרז לרבות ההסכם.

אנו מסכימים כי נהיה חייבים ביחד עם המציע ולחוד ממנו, לביצוע כל התחייבויותיו בהתאם  .3

ור, אנו הח"מ, נחשב כיישות למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, ולצורך כל ההתחייבויות כאמ

 משפטית אחד ביחד עם המציע.

 

", התקפה ממועד החברה הקשורהולראיה, אנו הח"מ, מוסרים את ערבותנו בלתי הדירה זו בשם "

 חתימתה:

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 איתנות פיננסיתאישור רו"ח על  - 'ו נספח

 לכבוד

 ("החברה)" חברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ

 מגדל עתידים, תל אביב

 

 ]הכנס שם מלא של המציע[לעניין הגשת הצעת ______________________________________ 
תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת רותי ילמתן שמכרז להקמת מאגר ספקים ל ("המציע" )להלן:

______________, ______________________אני הח"מ , ((INGL/TENDER/2020/09גז טבעי 
 מאשר בזאת כי לפי הדוחות הכספיים של המציע:

 3 -, בבממוצע לשנה₪  6,111,111 -מחזור היקף המכירות של המציע משירותי תכנון לא פחת מ .2

 בנפרד. 4124 - 4125השנים  2מתוך 

 
 :כדלקמן הוא לעיל כאמור בשנים החברה של הכספי המחזור .4

 
4125 :____________________ 

4127 :____________________ 

4128 :____________________ 

4124 :____________________ 

 מהשנים באחת הכספי המחזור אם גם ,שלעיל מהשנים אחת בכל הכספי המחזור את לציין יש 

 .הנדרש הכספי המחזור הוכחת לצורך מחושב אינו

 

 ן, לא כלל הערת "עסק חי"., לפי העניי4124או  4128הדו"ח הכספי האחרון של המציע, לשנת  .3

 

בנוסף, מצורפים הדוחות הכספיים האחרונים מאושרים וחתומים על ידי המציע ומבוקרים על ידי  .2
 רו"ח המבקר. 

ככל שהמציע מקיים דוחות כספיים רבעוניים, מצורף דוח סקור וחתום אחרון על ידי רו"ח 
 המבקר.

 
 

_______________ ____________ _______________ 
 תחתימה וחותמ     מספר רישיון    תאריך           
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 :למכרז 8.5 לעניין הסתמכות על "חברה קשורה" לפי סעיף 

 
 לכבוד

 ("החברהחברת נתיבי הגז הטבעי בע"מ )"

 מגדל עתידים, תל אביב

 

 ]הכנס שם מלא של המציע[___________________ לעניין הגשת הצעת ___________________
תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת רותי ילמתן שמכרז להקמת מאגר ספקים ל ("המציע" )להלן:

____________________________________, אני הח"מ , ((INGL/TENDER/2020/09גז טבעי 
חברת מאשר בזאת כי לפי הדוחות הכספיים של 

אם, בת,  –]הכנס שם מלא החברה הקשורה _________________________ _____________
 :("החברה הקשורה)להלן: " אחות, לפי העניין[

 

מתוך  3 -, בבממוצע לשנה₪  6,111,111 -מחזור היקף המכירות של "החברה הקשורה" לא פחת מ .2
 בנפרד. 4124 - 4125השנים  2

 
 :כדלקמן הוא לעיל רכאמו בשניםהקשורה"  החברה" של הכספי המחזור .4

 
4125 :____________________ 

4127 :____________________ 

4128 :____________________ 

4124 :____________________ 

 מהשנים באחת הכספי המחזור אם גם ,שלעיל מהשנים אחת בכל הכספי המחזור את לציין יש 

 .הנדרש הכספי המחזור הוכחת לצורך מחושב אינו

 

, לפי העניין, לא כלל הערת 4124או  4128הכספי האחרון של "החברה הקשורה", לשנת הדו"ח  .3
 "עסק חי".

 

 חברה הקשורה"ה"בנוסף, מצורפים הדוחות הכספיים האחרונים מאושרים וחתומים על ידי  .2
 ומבוקרים על ידי רו"ח המבקר. 

וחתום אחרון על  דוחות כספיים רבעוניים, מצורף דוח סקור מתמקיי"החברה הקשורה" ככל ש
 ידי רו"ח המבקר.

 
 

_______________ ____________ _______________ 
 תחתימה וחותמ     מספר רישיון    תאריך           
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 החברה הזרהתצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון  – ז'נספח 

 

 כי כחוק שהוזהרתי לאחר '_____________מס.ז. ת נושא"מ _____________________ הח אני .2

, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי

 :כדלקמן, בכתב

 ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.  שמי .4

]הכנס שם מלא של ______________________________________  בשם התצהיר את מגיש אני .3

למתן  "( שאני מורשה חתימה שלו ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמומציעה)להלן: "המציע[ 

הפומבי להקמת מאגר ספקים למתן שירותי תכנון מפורט להקמת מערכת להולכת גז  מכרזהצעתו ב

 ."(המכרז)להלן: "( INGL/TENDER/2020/06טבעי )

  כלהלן: מצהיר הנני .2

 החברה)להלן: "זרה  הנדסה חברתם ע זה מכרז לצורך השירותים הסכם תקף למתן מציעל .2.2

 ;"(הזרה

תכנון של  ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, 4126משנת  השלימה,החברה הזרה שלעיל  .2.4

בוצעו  לפחותפרויקטים  4, מתוכם של הולכת גז טבעי בלחץ גבוה פרויקטים שונים 3לפחות 

נים של אירופאיים או תק בהתאם לתקניםתוכננו  דוניםכל הפרויקטים הנ מחוץ לארץ מושבה.

 ."מ לפחותק 411באורך מצטבר של . ו24"מעל בקטרים  , לצנרתארה"ב

 :והאיכות הסף תנאי בחינת לצורך – החברה הזרה ניסיון פירוט .6

 .המצורפותהוא כמפורט בטבלאות הניסיון  החברה הזרהנסיון 

  

 .אמת - תצהירי וכןת וכי חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

_________________ ____________________________ 

 וחותמת חתימה תאריך

 

 עו"ד אישור

 

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

ידי -לבמשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו ע

ת.ז. מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את 

האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם 

 עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 

_________________ ____________________________ 

 וחותמת חתימה תאריך
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 טבלת פירוט ניסיון החברה הזרה

 
 שם הלקוח:

    

 תיאור כללי של הפרויקט: :מקום הפרויקט )מדינה(

       שם הפרויקט:

 עבודות להנחת צנרת מפלדה:    :)שנה / חודש( מועד סיום התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון

 /  כן לא 
 

 ( ____ אינטש24" מעלקוטר הצנרת 
 

 אורך הצנרת שהונחה: ________ ק"מ 

  
  4126* החל משנת 

 4פרויקטים לפחות להולכת גז טבעי בלחץ גבוה שהושלמו, מתוכם לפחות  3* 
 מחוץ לארץ מושבה

 .24קוטר "מעל ק"מ  411* אורך מצטבר של הצנרת 
וכניות התכנון לצורך ביצוע הקבלן * הושלם" משמע:  השלמת כל מסמכי ות

 וקבלת כל האישורים הרגולטורים לכך

  
  
  

  

 הפרויקט לתכנון מפורט של מערכת גז טבעי בלחץ גבוה:

  / כן לא 

 פרטי איש קשר )טלפון נייד ואימייל(: 

 הפרויקט תוכנן בהתאם לתקנים אירופאיים או תקנים של ארה"ב: 

  / כן לא 

 :ם שלעיל לפיהם תוכנן הפרויקטשמות התקני



 

 
 56מתוך  24

242424 

 נוסח הצהרה למתן שירותים למתכנן ע"י חברת הנדסה זרה –' חנספח 

  

To: [Insert Full name of Bidder (The Israeli engineering company, המציע במכרז)]  

      [Insert Full Address of the Bidder] 

      (The "Planner") 

 

Re: Planning Services Agreement for the construction of the High Pressure Natural 

Gas System to the Tender issued by the Israel Natural Gas Lines Ltd. ("INGL")  

(INGL/TENDER/2020/09) (The "Tender") 

  

Dear Planner, 

 

We, the undersigned Engineering Company ("The Foreign Engineering Supporting  

Company"), are competent, experienced, having the know how, the professional skills 

and the qualified manpower and capability to provide planning and consulting services to 

the Planner for the purpose of detailed planning for construction of the High Pressure 

Natural Gas System in Israel (the "Services"). 

We are familiar with all the aspects of the planning services required under the 

Specifications provided in the Tender, including planning in full compliance to the NEN 

3650 Dutch Standard (the "Specifications"). 

It hereby acknowledges we are in full compliance with the Threshold requirements 

required under the Tender from an International Foreign Engineering Company. 

We are aware that the acceptance of the Planner's Bid in the Tender, the examination 

thereof by INGL and the qualification of the Planner as an Approved Supplier for the 

planning services in the Tender, does not derogate or prejudice from any of the Planner's 

duties and responsibilities pursuant to the Tender and to the agreement for such services 

provided in the Tender.  

We hereby undertake and affirm, that in the event INGL shall qualified the Planner as an 

Approved Supplier for the planning services in the Tender, we are capable and shall be 

the Foreign Engineering Supporting Company (as such term is defined in the agreement 

provided in the Tender) and shall provide the Planner with the planning and consulting 

services described in the Specifications included in the Tender, which are to be set forth to 
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the Support Agreement which we shall sign with the Planner, for the abovementioned 

purpose ("The Support Agreement").  

The Support Agreement shall include, inter-alia, providing of all the following: 

1. Providing an experienced, qualified and skilled Project Manager in the field of 

detailed planning for high pressure natural gas system, meeting the requirements 

under the Tender of: (a) having at least 7 years experience in the field of engineering 

planning, supervision and construction of major high pressure natural gas transmission 

projects, executed in the last 10 years; and (b) has full control in English.  

2. To attend, by the abovementioned Project Manager and any other qualified 

representative on our behalf, in front of any regulator's institutions, including the 

planning and construction committees, in Israel. 

3. Inspect the construction works at sites in Israel, following such detailed planning 

products made by the Planner, including signing on such plans made by the Planner, 

all in accordance with the Specifications and as required from the Planner to meets its 

obligation under the agreement provided in the Tender.  

4. To support the Planner during all times of the detailed planning services provided by 

the Planner to INGL for the purpose of the planning services in accordance with  the 

Specifications.   

5. At the request of INGL, if any, from time to time, we shall issue a written affirmation 

for the benefit of the INGL in a form acceptable by INGL, regarding the requisite 

qualifications, experience and know-how of the Planner, which enable him to provide 

the detailed planning services according to the Specifications.  

The Support Agreement shall be presented to INGL, and shall be in effect during all 

lifetime of the agreement for the detailed planning services provided in the Tender and to 

be signed by the Planner and INGL. 

INGL may rely upon the abovemention affirmation while evaluating the Planner's Bid 

submitted to the Tender. 

 

Sincerely. 

__________________________ [Insert Full Name & Address of the Foreign Engineering  

Supporting Company] 

On behalf of the Planner: __________________________ 
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 בצוות התכנון בעלי תפקידיםעסקת המתכנן ל התחייבות – ט'נספח 

 ]הכנס שם מלא של המציע[לעניין הגשת הצעת ______________________________________ 
מפורט להקמת מערכת להולכת תכנון רותי ילמתן שמכרז להקמת מאגר ספקים ל ("המציע" )להלן:

יעסיק המציע מתן השירותים,  לצורך כי בזאת יםמאשר ואנ, ((INGL/TENDER/2020/09גז טבעי 
 : בצוות התכנון של המציע בעלי התפקידים הבאים כלבהתאם לדרישות המכרז, את 

 

 שם מלא של המועמד תפקיד מיועד במתן השירותים 

  מנהל הפרויקט מטעם המתכנן 2

  תכנן הגזמ 4

  מנהל הפרויקט מטעם החברה הזרה 3

  מתכנן הגנה קתודית 2

  מתכנן חשמל 6

  מתכנן סטטוטורי 5

  מתכנן סביבתי 7

  שמאי מקרקעין 8

 
 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה

 
 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 מטעם המתכנןמנהל הפרויקט  –פירוט ניסיון  שאלון -' ינספח 

 : ______________________________ שם מלא .2

 )* יש לצרף תעודה( השכלה רלבנטית .7

 לא כן /  תואר אקדמי של "מהנדס":  .4.2

 ____________________________________ -תחום ההשכלה הפורמלית לעיל  .4.4

 __בו נרכשה ההשכלה שלעיל: ____________________________מוסד אקדמי  .4.3

 ם לימודים שלעיל: ____________ שנת סיו .4.2

 שפה .0

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  .3.2

 העסקה אצל המציע .2

 : _______________________)שנה/חודש( ברציפות תקופת העסקה אצל המציע, .2.2

 0חלק  –ניסיון  .1

 "פרויקטים הנדסיים" 3תכנון מפורט של בניהול  4121משנת שנים לפחות  3בעל ניסיון של  .6.2
 :במצטברק"מ  21שהושלמו באורך של לפחות 

 בתכנון שלעיל _________, מס' שנות ניסיון כן  / לא 

 פרויקטים הנדסיים"(")הצגת  7חלק  -ניסיון   .1

 טבלה בדף הבא מצ"ב 

 קו"ח ורשימת עבודות. מצ"ב .2

 

 המציע אישור

 של המציע[ ]הכנס שם מלא ______________________________________הרינו לאשר בשם 

 הפרטים שלעיל ובטבלאות הניסיון המצורפות להלן אתהמציע 

 

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 טבלת פירוט ניסיון מנהל הפרויקט מטעם המתכנן

 
 שם הלקוח:

האם שימש כמנהל פרויקט של המתכנן     

 לא  כן  /   הראשי בפרויקט:  

 :י של הפרויקטתיאור כלל

       שם הפרויקט:

 :)שנה / חודש( מועד סיום התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון

 בודות להנחת צנרת מפלדה:  
  /  כן לא 
 

 ( ____ אינטש21קוטר הצנרת )לפחות "
 

 אורך הצנרת שהונחה: ________ ק"מ 

  

  4123* החל משנת 
 ק"מ  21ורך מצטבר של לפחות פרויקטים לפחות שהושלמו, בא 3* 

* "הושלם" משמע:  השלמת כל מסמכי ותוכניות התכנון לצורך ביצוע הקבלן 
 וקבלת כל האישורים הרגולטורים לכך

  

 סווג התשתית האורכית של הפרויקט:
 

 אורך הפרויקט: 
 

   ____________ ק"מ

שי של הפרויקט המציע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מתכנן הגז מטעמו היו מתכנן רא

 לא כן  /  וניהל באופן ישיר את שאר בעלי התפקידים בתכנון הפרויקט:  

 פרטי איש קשר )טלפון נייד ואימייל(: 
  

עבודה מול הרשויות הרלוונטיות, הוצאת היתרי בניה לתשתיות אורכיות וטיפול 

   לא כן  /  בהיבטים של שיקום נופי ושמאות מקרקעין:   
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 מתכנן הגז –שאלון פירוט ניסיון  - 'יאנספח 

 : ______________________________ שם מלא .2

 )* יש לצרף תעודה( השכלה רלבנטית .4

 לא כן /  תואר אקדמי של "מהנדס":  .4.2

 ____________________________________ -תחום ההשכלה הפורמלית לעיל  .4.4

 _______________מוסד אקדמי בו נרכשה ההשכלה שלעיל: _______________ .4.3

 שנת סיום לימודים שלעיל: ____________  .4.2

 שפה .3

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  .3.2

 העסקה אצל המציע .2

  ברציפות חודשים 24של המציע )לא במיקור חוץ( הפרויקט הינו עובד המציע  מנהל .2.2

  / כן לא 

 נה/חודש(: _______________________תקופת העסקה אצל המציע, ברציפות )ש

 0חלק  –ניסיון  .6

מערכות גז טבעי בלחץ גבוה בתכנון מפורט של  4121שנים לפחות משנת  3בעל ניסיון של  .6.2
 :בישראל

  / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

מו באורך של "פרויקטים הנדסיים" )כהגדרתם במכרז( שהושל 4בעל ניסיון בתכנון מפורט של  .6.4
 .ק"מ במצטבר 21לפחות 

   / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

 פרויקטים הנדסיים"(")הצגת  7חלק  -ניסיון   .5

  טבלה בדף הבאמצ"ב 

 קו"ח ורשימת עבודות. מצ"ב .7

 המציע אישור

 יע[של המצ ]הכנס שם מלא ______________________________________הרינו לאשר בשם 

 המציע את הפרטים שלעיל ובטבלאות הניסיון המצורפות להלן

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 טבלת פירוט ניסיון מתכנן הגז

 

 

 שם הלקוח:

    
האם שימש כמתכנן גז של המתכנן 

 לא  כן  /   הראשי בפרויקט:  

הפרויקט לתכנון מפורט של מערכת גז טבעי בלחץ 
 ל: גבוה בישרא

  / כן לא 

 תיאור כללי של הפרויקט     שם הפרויקט:

 :)שנה / חודש( מועד סיום התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון

 בודות להנחת צנרת מפלדה: 

   /  כן לא 
 

 ( ___ אינטש21קוטר הצנרת )לפחות "
 

 אורך הצנרת שהונחה: ________ ק"מ 

  

בתכנון מפורט של מערכות גז טבעי בלחץ גבוה  4121ת שנים משנ 3* בעל ניסיון של 
 בישראל 

 ק"מ  21פרויקטים לפחות שהושלמו, באורך מצטבר של לפחות  4* 
* "הושלם" משמע:  השלמת כל מסמכי ותוכניות התכנון לצורך ביצוע הקבלן 

 וקבלת כל האישורים הרגולטורים לכך

  

 סווג התשתית האורכית של הפרויקט:
 

 רויקט: אורך הפ
 

   ____________ ק"מ

המציע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מתכנן הגז מטעמו היו מתכנן ראשי של הפרויקט 

 לא כן  /   וניהל באופן ישיר את שאר בעלי התפקידים בתכנון הפרויקט: 

 פרטי איש קשר )טלפון נייד ואימייל(: 
  

שתיות אורכיות וטיפול עבודה מול הרשויות הרלוונטיות, הוצאת היתרי בניה לת

   לא כן  /   בהיבטים של שיקום נופי ושמאות מקרקעין: 
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 מתכנן הגנה קתודית –שאלון פירוט ניסיון  -' יבנספח 

 : ______________________________ שם מלא .2

 שפה .4

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  .4.2

 העסקה אצל המציע .3

  ברציפות חודשים 24של המציע )לא במיקור חוץ( הפרויקט הינו עובד המציע  מנהל .3.2

  / כן לא 

 תקופת העסקה אצל המציע, ברציפות )שנה/חודש(: _______________________

 0חלק  –ניסיון  .2

פרויקטים  4פרויקטים של תכנון מפורט של לפחות בתכנון מערכת הגנה קתודית בניסיון  בעל .2.2
 4123 מהלך השניםב"מ במצטבר ק 21ת גז טבעי בלחץ גבוה באורך של לפחות במערכת להולכ

 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז:

  / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

 פרויקטים הנדסיים"(")הצגת  7חלק  -ניסיון   .6

 טבלת ניסיון המכרז בדף הבא. ב"מצ 

 .רשימת עבודותו קו"ח מצ"ב .5

 

 

 המציע ישורא

 של המציע[ ]הכנס שם מלא ______________________________________הרינו לאשר בשם 

 המציע את הפרטים שלעיל ובטבלאות הניסיון המצורפות להלן

 

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 מתכנן הגנה קתודית -טבלת פירוט ניסיון 

 
 שם הלקוח:

    

 :הפרויקטתיאור כללי של 

     שם הפרויקט:

 :)שנה / חודש( מועד סיום התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון

  
 4ואילך בעל ניסיון בתכנון מפורט של מערכת הגנה קתודית של  4123* משנת 

 פרויקטים במערכת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה 
 ק"מ  21* באורך מצטבר של לפחות 

ט של מערכת גז טבעי הפרויקט לתכנון מפור
  :בלחץ גבוה

 / כן  לא 
 

 עבודות להנחת צנרת מפלדה:  

   /  כן לא 
 

 קוטר הצנרת: ____ אינטש
 

 אורך הצנרת שהונחה: ________ ק"מ 

פרטי איש קשר  
 )טלפון נייד ואימייל(:
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 מתכנן חשמל –שאלון פירוט ניסיון  -' יגנספח 

 __________ : ____________________שם מלא .2

 )* יש לצרף תעודה( השכלה רלבנטית .4

 לא כן /  תואר אקדמי של "מהנדס":  .4.2

 ____________________________________ -תחום ההשכלה הפורמלית לעיל  .4.4

 מוסד אקדמי בו נרכשה ההשכלה שלעיל: ______________________________ .4.3

 סיום לימודים שלעיל: ____________ שנת  .4.2

 שפה .3

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –ליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה בעל ש .3.2

 העסקה אצל המציע .2

 תקופת העסקה אצל המציע, ברציפות )שנה/חודש(: _______________________ .2.2

 0חלק  –ניסיון  .6

ועד למועד האחרון להגשת  4121בעל ניסיון בתכנון מתקני חשמל תעשייתיים במהלך השנים  .6.2
 : הצעות במכרז

  ,מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל _________ /  כן לא 

 :בעל לניסיון בתכנון מתקני חשמל תעשייתיים באזורים בעלי סיכון נפיצות .6.4

   / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

 פרויקטים הנדסיים"(")הצגת  7חלק  -ניסיון   .5

 בדף הבאת ניסיון המכרז טבל מצ"ב 

 עבודות. קו"ח ורשימת מצ"ב .7

 

 

 המציע אישור

 של המציע[ ]הכנס שם מלא ______________________________________הרינו לאשר בשם 

 המציע את הפרטים שלעיל ובטבלאות הניסיון המצורפות להלן

 

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 מתכנן חשמל –טבלת פירוט ניסיון 

 שם הלקוח:

    

 :הפרויקט תיאור כללי של

     שם הפרויקט:

 :)שנה / חודש( מועד סיום התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון

  

 4121 -* בעל ניסיון בתכנון מתקני חשמל תעשייתיים החל מ

 :אזור בעל סיכון נפיצות

  / כן לא 

 פרטי איש קשר )טלפון נייד אימייל(: 
 
 
 

  

 

 שם הלקוח:

    

 :פרויקטתיאור כללי של ה

     שם הפרויקט:

 :)שנה / חודש( מועד סיום התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון

  

 4121 -* בעל ניסיון בתכנון מתקני חשמל תעשייתיים החל מ

 :אזור בעל סיכון נפיצות

  / כן לא 

 ואימייל(: פרטי איש קשר )טלפון נייד 
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 מתכנן סטוטורי –שאלון פירוט ניסיון  -' ידנספח 

 : ______________________________ שם מלא .2

 )* יש לצרף תעודה( השכלה רלבנטית .4

 ; גיאוגרף ; הנדסאי אדריכלות ; מתכנן ערים  בתחוםתואר אקדמי  .4.2

 :אחר ___________________  

 מוסד אקדמי בו נרכשה ההשכלה שלעיל: ____________________________ .4.4

 ם שלעיל: ____________ שנת סיום לימודי .4.3

 לא כן /  דיבור וכתיבה:  –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  - שפה .3

 העסקה אצל המציע .2

 תקופת העסקה אצל המציע, ברציפות )שנה/חודש(: _______________________ .2.2

 0חלק  –ניסיון  .6

להולכת גז טבעי ועד בעל ניסיון בהכנה של תכניות מתאר ארציות מפורטות ו/או תב"ע למערכת   .6.2
 :לאישורה בפועל

   / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

מהלך ב, בעל ניסיון בהכנת תכניות סטטוטוריות משלב תחילת הפרויקט ועד אישור התכנית .6.4
 :ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 4123השנים 

  ________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל / _ לא 

 לניסיון בהוצאת היתרי בניה. עדיפות אום התכונית עם גורמי תשתית וסביבהיתבניסיון בעל  .6.3
 .תכניות ביצוע לאותו תוואי שתוכנןו/או 

   / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

 פרויקטים הנדסיים"(")הצגת  7חלק  -ניסיון   .5

 בדף הבאת ניסיון המכרז טבל מצ"ב 

 קו"ח ורשימת עבודות. צ"במ .7

 המציע אישור

 של המציע[ ]הכנס שם מלא ______________________________________הרינו לאשר בשם 

 :המציע את הפרטים שלעיל ובטבלאות הניסיון המצורפות להלן

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 מתכנן סטטוטורי –טבלת פירוט ניסיון 

 
   שם הלקוח:

  

  :סוג התכנית שהכין המתכנן הסטטוטורי בפרויקט

       שם הפרויקט:

 :תיאור כללי של הפרויקט :)שנה / חודש( מועד אישור התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון

בעל ניסיון כנת תוכניות סטטוטוריות מתחילת הפרויקט ועד  4121-* החל מ
 אישור התכנית 

  

     לפון נייד אימייל(:פרטי איש קשר )ט 

 
   שם הלקוח:

  

 :סוג התכנית שהכין המתכנן הסטטוטורי בפרויקט

       שם הפרויקט:

 :תיאור כללי של הפרויקט :)שנה / חודש( מועד אישור התכנון :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון

בעל ניסיון כנת תוכניות סטטוטוריות מתחילת הפרויקט ועד  4121-* החל מ
 אישור התכנית 

  

     פרטי איש קשר )טלפון נייד אימייל(: 
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 מתכנן סביבתי –שאלון פירוט ניסיון  -' טונספח 

 : ______________________________ שם מלא .2

 )* יש לצרף תעודה( השכלה רלבנטית .4

 __________________________________  בתחום הסביבה לתכנוןרלוונטי  אקדמיתואר  .4.2

 קדמי בו נרכשה ההשכלה שלעיל: ____________________________מוסד א .4.4

 סיום לימודים שלעיל: ____________ שנת  .4.3

 לא כן /  וכתיבה:  דיבור –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  -שפה  .3

 העסקה אצל המציע .2

 תקופת העסקה אצל המציע, ברציפות )שנה/חודש(: _______________________ .2.2

 0חלק  –ניסיון  .6

בעריכת מסמכים סביבתיים לצורך ביצוע תכנון נופי ועריכת כל הסקרים המתבקשים  בעל ניסיון  .6.2
 :בדגש על התחום האקולוגי

   / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

 פרויקטים 4לפרויקטים של תכנון מפורט של לפחות לעיל  6.2בעלי ניסיון כמפורט בסעיף  .6.4
ועד למועד האחרון  4121מהלך השנים ב ק"מ במצטבר 21באורך של לפחות  רכיתלתשתית או

 להגשת הצעות במכרז: 

   / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

 פרויקטים הנדסיים"(")הצגת  7חלק  -ניסיון   .5

 בדף הבאת ניסיון המכרז טבל מצ"ב 

 קו"ח ורשימת עבודות. מצ"ב .7

 

 המציע אישור

 של המציע[ ]הכנס שם מלא ______________________________________ו לאשר בשם הרינ

 :המציע את הפרטים שלעיל ובטבלאות הניסיון המצורפות להלן

 

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 סביבתימתכנן  –טבלת פירוט ניסיון 

 

   שם הלקוח:

  

 :לוגיסוג סקרים שבוצעו, דגש על התחום האקו

       שם הפרויקט:

 :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון
 
 

 :)שנה / חודש( מועד אישור התכנון

 :מסמכים סביבתיים שהוכנו לצורף תכנות נופי פרטי איש קשר )טלפון נייד אימייל(: 

תכנון נופי ועריכת כל הסקרים המתבקשים לפרויקטים של  4121 -* החל מ
 21פרויקטי תשתית אורכית באורך של לפחות  4תכנון מפורט לפחות עבור 

 ק"מ במצטבר

 :תיאור כללי של הפרויקט

 :סוג תשתית אורכית
 
 

 אורך התשתית האורכית: ____ק"מ
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 שמאי מקרקעין –שאלון פירוט ניסיון  -' טז נספח

 : ______________________________ שם מלא .8

 )* יש לצרף תעודה( השכלה רלבנטית .4

 לא  כן /  קעין מוסמך בישראל: שמאי מקר .4.2

 __________________________________  רלוונטיתואר אקדמי  .4.4

 מוסד אקדמי בו נרכשה ההשכלה שלעיל: ____________________________ .4.3

 שנת סיום לימודים שלעיל: ____________  .4.2

 אל כן /  וכתיבה:  דיבור –בעל שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה  -שפה  .21

 העסקה אצל המציע .22

 תקופת העסקה אצל המציע, ברציפות )שנה/חודש(: _______________________ .22.2

 0חלק  –ניסיון  .24

לתשתית פרויקטים  4בפרויקטים של תכנון מפורט של לפחות בשומות חקלאיות ניסיון  בעל .24.2
למועד האחרון להגשת  ועד 4121מהלך השנים ב ק"מ במצטבר 21באורך של לפחות  אורכית

 עות במכרז:הצ

   / _________ כן, מס' שנות ניסיון בתכנון שלעיל לא 

 פרויקטים הנדסיים"(")הצגת  7חלק  -ניסיון   .23

 בדף הבאת ניסיון המכרז טבל מצ"ב 

 קו"ח ורשימת עבודות. מצ"ב .22

 

 

 המציע אישור

 של המציע[ ]הכנס שם מלא ______________________________________הרינו לאשר בשם 

 :יע את הפרטים שלעיל ובטבלאות הניסיון המצורפות להלןהמצ

 

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 שמאי מקרקעין –טבלת פירוט ניסיון 

   שם הלקוח:

  

 לא כן /  האם נערכה שומה חקלאית לפרויקט:  

 :תיאור כללי של הפרויקט     שם הפרויקט:

 :חודש()שנה /  מועד תחילת התכנון
 

 :)שנה / חודש( מועד אישור התכנון

   פרטי איש קשר )טלפון נייד ואימייל(: 

 21פרויקטי תשתית אורכית באורך של לפחות  4ביצוע של שומות חקלאיות לפחות עבור  4121 -* החל מ
 ק"מ במצטבר

  

 :סוג תשתית אורכית
 

 אורך התשתית האורכית: ______ק"מ

    

 
   שם הלקוח:

  

 לא כן /  נערכה שומה חקלאית לפרויקט: האם 

 :תיאור כללי של הפרויקט     שם הפרויקט:

 :)שנה / חודש( מועד תחילת התכנון
 

 :)שנה / חודש( מועד אישור התכנון

   פרטי איש קשר )טלפון נייד ואימייל(: 

 21אורך של לפחות פרויקטי תשתית אורכית ב 4ביצוע של שומות חקלאיות לפחות עבור  4121 -* החל מ
 ק"מ במצטבר

  

 :סוג תשתית אורכית
 

 אורך התשתית האורכית: ______ק"מ
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 התחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים )מציע(– יז' נספח

 

 לכבוד

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

 

ח.פ.  ______________________________________בזה בשם ומתחייבים מצהירים הח"מ  אנו

 במכרז מציע שהוא"( המציע)להלן: " ,של המציע[ וח.פ. ]הכנס שם מלא  ____________________

להקמת מערכת  למתן שירותי תכנון מפורט להקמת מאגר ספקים INGL/TENDjER/2020/09מס'  פומבי

 "( כדלקמן: המכרז)להלן: " להולכת גז טבעי

 .ציעמוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המו במציע _________________ בתפקידמשמש  הנני .2

עבודות שיבוצעו על ידינו ל הקשורבכלשהואענייניםניגודמכללהימנעבזאתמתחייביםהרינו .4

 .ענייניםלניגודחששליצורהעלולקשרמכללהימנעמי מטעמה ו או/ו בעבור החברה

לעילמהאמורלגרועבכךשיהיהומבליהיתרבין .3 לחברהורנמסאנו, חתימתלקראתעתבכל,

החברהידיעלייקבעאשרבמועדביצועובמהלךאוההסכם בעלבהיותנוהקשורמידעכל,

מניות ע"ני/ בתאגידדירקטורים/ או/ו האנרגיהאו/ו הטבעיהגזמשקבתחוםהעוסקבגוף/

 .החברהבעסקיהמתחרה,רלוונטיאחרגוףכלאו/ו התשתיות

בין,כלשהוענייניםניגודחשש לליצורעלוליםאויוצריםאינםהאחריםיסוקינועאו/ו תפקידינו .2

ואיןהעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה,עם,עסקיוביןמקצועיבין,בעקיפיןוביןבמישרין

לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור אתלבצעביכולתנולפגועכדיהאחריםעיסוקינואובתפקידינו

לחברהביצוע העבודותכדיתוךענייניםניגודהיווצרותשלבמקרה.החברה במהלךלרבות,

ניגודעללנוכשייוודעמיד,החברהל"למנככךעללהודיעמתחייביםהננו,בישיבותהשתתפותנו

אפשריעניינים כןכמו. בנסיבותוהמקובליםהסביריםהאמצעיםבכללנקוטמתחייביםאנו,

 .בחוקוכמתחייבהחברהלהוראותבהתאםולפעולהענייניםניגודלהסרתידיתמילדאוג,העניין

 נציעלא, 2477-ז"התשל,העונשיןחוקלרבות,הדיןמכוחעלינוהחליםוהאיסוריםלחובותבנוסף .6

 זההסכםביצועבעתלרבות,עתבכל,בעקיפיןאו/ו במישרין,נבקשאו/ו נקבלאו/ו ניתןלאאו/ו

סיבהמכלוסיומלאחראו/ו אחרשלעסקואו/ו עסקינואו/ו אדםעבוראו/ו עבורנו, טובתכל,

הנאה ערךבעלדברכלאו/ו כסףאו/ו זכותאו/ו החלטהאו/ו המלצהלרבות, וביןבהסכםבין,

אחרתבדרךוביןרשותשלכמעשה עבודות ה ביצועעלבעקיפיןאו/ו במישריןלהשפיעבמטרה,

 מעשהאו/ו החלטהעלאו/ואו הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/ובקשר להליך ההתקשרות 

כלאו/ו מטעמהמיאו/ו החברהעובדאו/ו בחברהמשרהנושאשלאוהחברהשלמחדלאו/ו

 .ממנוהנובעיםהזמנהאו/ו הסכםכלאו/ו תקשרותהה להליךבקשר,אחרגורם

 החברהעובדאו/ו בחברהמשרהנושאעם,ןבעקיפיאו/ו במישרין,פעולהשיתפנואו/ו שידלנולא .5

או/ו התקשרותלהליךהקשורסודי/חסוימידעלקבלמנתעלאחרגורםכלאו/ו מטעמהמיאו/ו

  .ההסכםחתימתמועדלאחרכןנעשהלאוכן,ממנוהנובעיםהזמנהאו/ו הסכםכל

 החברהעובדאו/ו בחברהרהמשנושאעם,בעקיפיןאו/ו במישרין,פעולהשיתפנואו/ו שידלנולא .7

,תחרותיתלאאו/ו מלאכותיתבצורהמחיריםלקבועבמטרהאחרגורםכלאו/ו מטעמהמיאו/ו

 .ההסכםחתימתמועדלאחרכןנעשהלאוכן
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עובדינולידיעתזהסעיףתוכןלהביאאחראיםאנו .8 שלנוהמשנהקבלני, נציגינו, ומיסוכנינו,

,ההסכםבביצועאו/ו החברהעםההתקשרותבהליךשהיארךדבכלמעורביםשיהיומטעמנו

 .ממנוהנובעיםהזמנהאו/ו פיועלהשירותיםלרבות

 .זובהצהרההכלולכלשהובענייןאו/ו בפרטשינויכלעללחברהמיידיתלהודיעמתחייביםהננו .4

עלינוחלותההסכםאודיןכלהוראותפיעלמחובותינולגרועכדיזובהצהרתנובאמוראין .21

 .לחברהשירותיםכנותןתפקידנובתוקף

לקייםמתחייביםוהננו,תוכנהאתהבנו,חלקיהכלעלזוהצהרההיטבקראנוכי,מצהיריםהננו .22

 .הוראותיהכלאת

 

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה
 

 תאריך חתימה ותפקיד שם מלא
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 (בעל תפקידהצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים ) – יח'נספח 

  
 לכבוד

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

 
בזה  ומתחייב מצהיר__________________________, ת.ז. ________________,  י הח"מ,אנ

 כדלקמן: 

 

 ___________________________-ב _______________________,תפקיד אמלא את  אני .2

ת מהגשת הצעוהתחייבות זו ניתנת כחלק  ותצהירי"( המציע")להלן:  ]הכנס שם מלא של המציע[

למתן שירותי תכנון  להקמת מאגר ספקים INGL/TENDER/2020/09במכרז פומבי מס'  המציע

 .להקמת מערכת להולכת גז טבעי מפורט

עבודות שיבוצעו על ידי בעבור ל הקשורבכלשהואיניםעניניגודמכללהימנעבזאתמתחייביהרינ .4

 .ענייניםלניגודחששליצורהעלולקשרמכלולהימנעו/או מי מטעמה  החברה

לעילמהאמורלגרועבכךשיהיהומבליהיתרבין .3 לחברהמסוראיאנ, חתימתלקראתעתבכל,

/מניותבעליבהיותהקשורמידעכל,החברהידיעלייקבעאשרבמועדביצועובמהלךאוההסכם

 התשתיותאו/ו האנרגיהאו/ו הטבעיהגזמשקבתחוםהעוסקבגוף/בתאגידדירקטורים/ע"ני

 .החברהבעסקיהמתחרה,רלוונטיאחרגוףכלאו/ו

כלשהוענייניםניגודחשש לליצורעלוליםאויוצריםאינםהאחריםעיסוקיאו/ו תפקידי .2 בין,

פיןבעקיוביןבמישרין עסקיוביןמקצועיבין, ואיןהעבודות שיבוצעו על ידי בעבור החברה,עם,

עבודות שיבוצעו על ידי בעבור האתלבצעיביכולתלפגועכדיהאחריםעיסוקיאובתפקידי

החברה לחברהביצוע העבודותכדיתוךענייניםניגודהיווצרותשלבמקרה. במהלךלרבות,

בישיבותיהשתתפות החברהל"למנככךעללהודיעחייבמתי הננ, ניגודעלילכשייוודעמיד,

,הענייןבנסיבותוהמקובליםהסביריםהאמצעיםבכללנקוטמתחייבהנני,כןכמו.אפשריעניינים

 .בחוקוכמתחייבהחברהלהוראותבהתאםולפעולהענייניםניגודלהסרתמיידיתלדאוג

 ציעאלא, 2477-ז"התשל,העונשיןחוקלרבות,הדיןוחמכייעלהחליםוהאיסוריםלחובותבנוסף .6

 זההסכםביצועבעתלרבות,עתבכל,בעקיפיןאו/ו במישרין,בקשאאו/ו קבלאאו/ו תןאלאאו/ו

סיבהמכלסיומולאחראו/ו אחרשלעסקואו/ו עסקיאו/ו אדםעבוראו/ו יעבור, טובתכל,

הנאה ערךבעלדברכלאו/ו כסףאו/ו זכותאו/ו החלטהאו/ו המלצהלרבות, וביןבהסכםבין,

אחרתבדרךוביןרשותשלכמעשה עבודות ה ביצועעלבעקיפיןאו/ו במישריןלהשפיעבמטרה,

 מעשהאו/ו החלטהעלאו/ואו הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/בקשר להליך ההתקשרות ו

גורםכלאו/ו מטעמהמיאו/ו החברהבדעואו/ו בחברהמשרהנושאשלאוהחברהשלמחדלאו/ו

 .ממנוהנובעיםהזמנהאו/ו הסכםכלאו/ו תקשרותהה להליךבקשר,אחר

 החברהעובדאו/ו בחברהמשרהנושאעם,בעקיפיןאו/ו במישרין,פעולהתישיתפאו/ו תישידללא .5

או/ו התקשרותלהליךהקשורסודי/חסוימידעלקבלמנתעלאחרגורםכלאו/ו מטעמהמיאו/ו

  .ההסכםחתימתמועדלאחרכןעשהאלאוכן,ממנוהנובעיםהזמנהאו/ו הסכםכל
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 החברהעובדאו/ו בחברהמשרהנושאעם,בעקיפיןאו/ו במישרין,פעולהתישיתפאו/ו תישידללא .7

,תחרותיתלאאו/ו מלאכותיתבצורהמחיריםלקבועבמטרהאחרגורםכלאו/ו מטעמהמיאו/ו

 .ההסכםחתימתמועדלאחרכןעשהאלאןוכ

 .זובהצהרההכלולכלשהובענייןאו/ו בפרטשינויכלעללחברהמיידיתלהודיעמתחייביהננ .8

החלותהסכםאודיןכלהוראותפיעלימחובותילגרועכדיזו י והתחייבותיבהצהרתבאמוראין .4

 .לחברהשירותיםכנותןיתפקידבתוקףעלינו

אתלקייםמתחייביוהננ,תוכנהאתתיהבנ,חלקיהכלעלזוהצהרההיטבאתיקרכירמצהייהננ .21

 .הוראותיהכל

 

 על החתום: תיבא ולראיה

 

 תאריך חתימה  שם מלא
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 הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית – יט'נספח 

 
 

 לכבוד

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 , קריית עתידים, מגדל עתידים

 אביב-תל

 

 אג"נ,

 

 המציע/היועץ או אנשי המקצוע מטעמוהריני להצהיר בזאת בדבר העדר קיומה של זיקה אישית של 

 לבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון החברה.

 

 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך

 

 

 :יקה אישית, נא פרטבמידה וקיימת ז
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה –' כנספח 

 
 

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

 . 2444-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב4כהגדרתו בסעיף 

___ הינה גב' ____________________, המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ___________________

 ת.ז. ______________________.

 

 

 

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

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

ב' לחוק חובת 4_____ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף התאגיד / העסק _____________________

 .2444-המכרזים, התשנ"ב

 

 

 

 

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 
 
 
 
 
 

  

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 הודעה על כוונה )לא מחייבת( להשתתף בהליך –' כאנספח 

  
 לכבוד

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 בתל אבי, מגדל עתידים , קריית עתידים

 

פעול בשם חברת / עוסק מורשה ________________________________ אני, הח"מ, המוסמך ל

להקמת מאגר ספקים למתן שירותי תכנון מפורט להקמת מערכת מכרז פומבי "( לעניין המציע)להלן: "

 X"(, מאשר בזאת כלהלן )נא סמן ההליך)להלן: "INGL/TENDER/2020/09 להולכת גז טבעי מס' 

 בריבוע הרלבנטי להלן(:
 

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

 .אין בכוונת המציע להשתתף בהליך ולהגיש הצעה 

 

 יצירת קשר עם המציע

 : איש קשר

  טלפון: ___________________ מכשיר נייד: _____________________

 דואר אלקטרוני: _________________________

 

 פרטי המציע

 המציע: _______________________________שם 

 שם נציג המציע: ____________________________

 תפקיד נציג המציע: __________________________

 ___________________טלפון: ___________________ פקס: 

   ___________________ כתובת: _______________________

 _______________דואר אלקטרוני: ________

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תאריך:__________________

 

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

c-tender@ingl.co.il 
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