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 הגדרות  .1

 במכרז זה, תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:

 "בעל זיקה"
- 

בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, 
 .1968 –התשכ"ח 

, הכל מעכבי בעירה ואנטיסטטים די עבודהבגלאספקת זה  פומבי כרזמ - "המכרז"
 . על נספחיו כמפורט במסמך זה להלן

 "ההסכם"
- 

כל נספחיהם חתומים  המצורף למכרז זה וכן מסמכי המכרז על ההסכם
, וכל מסמך אחר אשר המכרז ו/או ההסכם מפנים אליהם על ידי החברה

  במפורש אף אם לא צורפו. 

 "הזוכים" או "הזוכה"
- 

פי תנאי -על יםהזוכ הם כי הםבמכרז שהחברה הודיעה ל ים/מציע
 המכרז.

 "נתג"ז" או "החברה"
- 

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או וועדת המכרזים של החברה 
בהרכבה כפי שהוא מעת לעת, לרבות צוות מטעמה שמונה לשם בדיקת 

 ההצעות.

 או"הממונה"  
 - "המפקח"

ויות המסוימות המוקנות נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכ
 . לו בהסכם

 "הטובין"
- 

 מפורטיםהפריטים השאר כל ו םימעכבי בעירה ואנטיסטטי בגדי עבודה
 'ב נספח ,לעניין תקנים נדרשים במפרט הטכני ,נספח א'כמויות, הבכתב 

 .'יב נספחובמפרט טכני לאיכות הטובין 

 ההולכה""מערכת 
- 

לחוק  2הארצית להולכת גז טבעי בישראל, כהגדרתה בסעיף  המערכת
 .2002 –"ב התשסמשק הגז הטבעי, 

 "הצעה"
- 

פי -על נדרש שצירופם המסמכים כל את הכוללת במכרז מציע הצעת
 זה מסמך בצירוף, כדין וחתומים כנדרש מלאים כשהם ונספחיו המכרז

 .לו תיקון או הבהרה וכל

 או"הצעת המחיר" 
 "כתב כמויות

- 

המפרט את היקף, סוג העבודה  הכמויות וכתבהגשת הצעת מחיר  טופס
 החברה"ב. המצ 'א נספחוהתמורה נשוא מכרז זה, שיגיש המציע בנוסח 

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

או  "העבודות"
 - "השירותים"

על פי  לחברה הזוכה המציע שיעניק אחר שירות וכל, בהסכםם כהגדרת
 .ההסכם

 אומרכזי התחזוקה" 
 "מחסני החברה"

- 

, חיפה 16מרכזי תחזוקה בכתובות: )א( רחוב מרקוני  3לחברה קיימים 
"(; )ב( פארק תעשיות רותם, מישור רותם )להלן: מחסן צפון)להלן: "

"(. מחסן מרכזכנות )להלן: ", א.ת 14"(; )ג( רחוב האדום מחסן דרום"
החברה שומרת אספקת הטובין נשוא מכרז זה תהא למחסן מרכז בלבד. 

ואספקת  מעת לעתהמרכזים לעצמה את הזכות לשנות את כתובת 
הטובין נושא מכרז זה תהא למחסן בכתובת שתעודכן ע"י החברה 

  .כאמור
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 רקע כללי על החברה .2

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

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

 – כ של יועתיד קיים בתוואי( Bar 80מערכת זו כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה )עד 

 Pressure Reduction) הגז לחץ להפחתת תחנות וכן, גז להגפת תחנות, לגז קבלה תחנות, ויותר"מ ק 700

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

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

 החוב אגרות, 7.6.2018 מיום החל, בהתאם. אביב בתל ערך לניירות בבורסה הראשית ברשימה למסחר

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

 .www.ingl.co.ilנוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת  מידע

 להוות כדי בו ואין בלבד כללית ידיעה לצורך הינו באינטרנט החברה ובאתר לעיל המובא הרקע: הבהרה

  .החברה מצד התחייבות או מצג

 מהות ההתקשרות, תנאיה ולוחות זמנים לביצועה  .3

ותנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה הינם בהתאם ובכפוף לתנאי מסמך זה על נספחיו, לרבות  מהות

, המהווים חלק בלתי נפרד מהליך זה. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה ההסכם

 מאי עיון המציע, מכל סיבה, במסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ההסכם הנ"ל. 

, םיואנטיסטטי בעירה ימעכב בגדי עבודה תהצעות לאספקלקבל החברה מבקשת בזאת  .3.1

 טוביןאיכות הבמפרט טכני לעניין  ('ב נספח) לעניין תקנים נדרשים במפרט הטכניכמפורט 

התחזוקה של החברה באזור מרכז, בהתאם  למרכז ,('אנספח )כתב הכמויות בו( 'יב נספח)

 למסמך זה. 'ג נספחכההסכם המצ"ב ההזמנה ולתנאי 

לעת, יכללו את מחירי הטובין שיוצעו על ידי המציעים בהצעותיהם הכספיות עבור אספקתם מעת  .3.2

ערך כל ההוצאות הכרוכות באספקת הטובין, על כל פרטיהן ואי הבנת פרט כלשהו ו/או אי 

לא תשמש כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא לזוכה בגין אספקת הטובין , ההתחשבות בו

 .בהזמנה הספציפית

  .כי לא תשולם כל תמורה בגין דמי משלוח הטובין ,מובהר .3.3

גלוי או  ,ללא פגם ,שיסופקו ע"י המציע יהיו חדשים 'בי-ו 'ב, א' יםבנספחטובין המפורטים כל ה .3.4

 ומדרגת איכות גבוהה. ,נסתר

או ו/לנקוט הליך אחר לבטל את המכרז, לא להתקשר עם הזוכה בו, החברה תהיה רשאית  .3.5

, הכול לפי מכל גורם אחראו ו/ מהזוכה במכרזרכישה בצורה אחרת, לרבות התקשרות אחרת ו/או 

 שיקול דעתה הבלעדי.

 רהימעכבי בעשתזכה בציון הגבוה ביותר מבין ההצעות עבור בגדי עבודה בהצעה החברה תבחר  .3.6

  .להלן 20כמפורט בסעיף  יםיואנטיסטט

 ממנו טובין תזמין החברה לזוכה, כי מבטיחה אינה במכרז הזכייה מובהר כי ,למען הסר ספק .3.7

 ממנו רכישת טובין אי בדבר הזוכה מטעם טענה כל תישמע כלשהו. כמו כן, לא מינימאלי בהיקף

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל ו/או להקטין כלשהו. בנוסף,  בהיקף

מבלי שהדבר יחשב להפרת  ,אחרים מספקים םלרכוש את כל הטובין או חלק ,את הזמנת הטובין

http://www.ingl.co.il/
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ומבלי שיהיה בכך כדי להקים  א'נספח בם ובתמורה המפורטים הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי

וכן לסיים את ההסכם )נספח ג'( ככל  ,לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא

  .שייחתם עם המציע, לפי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם לתנאים המפורטים בו

 א'בנספח יובהר, כי הנתונים המפורטים  למסמך זה. 'א בנספחהינו כמפורט  השנתי הרכש אומדן .3.8

ככל בכל דרך שהיא  החברהואינם מחייבים את ההתקשרות הינם למטרת סקירה כללית של היקף 

הטובין אשר יירכש במהלך תקופת ההתקשרות יהא על היקף  .להיקף רכישת הטובין בפועל הנוגע

בין בכל כמות שהיא מבלי פי צרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת, והחברה תהא רשאית לרכוש טו

 שיהא בכך כדי להשפיע על מחיר הטובין.

מובהר, כי על המציע לוודא בטרם הגשת הצעתו כי הבין את כל הוראות ההסכם העוסקות  .3.9

בתשלום התמורה ובביצוע שינויים בשירותים ובתמחירים השונים. בהגשת ההצעה מוותרים 

ויהיו מנועים לטעון כלפי החברה טענה כלשהי המציעים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך 

 העומדת בסתירה לאמור בסעיף קטן זה.

המציע מתחייב כי הוא קרא, הבין ומתחייב לפעול בהתאם להוראות הקוד האתי של החברה  .3.10

 "(.ופרסומים מכרזים" לשוניתכמפורט באתר החברה )תחת 

 תקופת ההתקשרות ואופציות להארכתה .4

על  חתימתומועד מחודשים  24למשך  תהיה ההסכם שייחתם עם הזוכה תקופת ההתקשרות לפי  .4.1

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

לחברה מוקנית האופציה להאריך ובהתאם לצרכי החברה את תקופת ההסכם לתקופות  .4.2

ו חודשים א 12חודשים כל אחת )תקופה כזו יכולה להיות לדוגמא גם  24 עדהתקשרות נוספות של 

סה"כ ממועד סיום תקופת ההתקשרות הראשונה )להלן בחודשים נוספים  48-פחות(, וזאת עד ל

 "(.תקופת ההתקשרות הנוספתביחד ולחוד, לפי העניין: "

ימים  30עד  /ספק הטובין,לזוכהמאת החברה  בכתב הארכת תקופת ההסכם תיעשה במתן הודעה .4.3

 שרות הנוספת, לפי העניין.ההתקתקופת לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה או 

 תנאי סף להגשת הצעות  .5

 ם המצטברים תנאיה, במועד הגשת הצעתם, בכל בעצמם רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים

 :המפורטים להלן

 2019-2016 שבין בתקופה, ואנטיסטטיים מעכבי בערה עבודה בגדי באספקת מוכח ניסיון למציע 5.1

 ;לפחות ₪ 200,000 של כולל בהיקף, )כולל(

 EN תקן דרישות בכלעומדים  ,על ידי המציעהמוצעים ם יואנטיסטטי בגדי עבודה מעכבי בעירה 5.2

ISO 11612:2008 תקן וEN 1149-5; 

 ;בישראל תאגיד )חברה או שותפות( רשום כדין בישראל או עוסק מורשה ינוה המציע 5.3

ין תשלום שכר ילענ ,1976-התשל"וב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2המציע עומד בדרישות סעיף  5.4

 מוגבלות עם עובדים העסקת בדברמקיים את ההוראות , ומינימום והעסקת עובדים זרים כדין

 שוויון ולחוק 2016-ו"התשע( שעה והוראת 10' מס תיקון) ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם

 ;1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות
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 חשבונות ניהול אכיפת) חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק גופים ציבורייםהמציע מנהל פנקסי  5.5

 ., וקיימים בידיו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו1976-ו"התשל(, מס חובות ותשלום

תמשיך לשלב ב' במכרז    התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף; מציע שלא יעמוד בהם, הצעתו לא 

 לכלול את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל. . על ההצעה )ראה להלן(

להלן, די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע  16שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף  המסמכים

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

שיכול ותושלמנה גם לאחר הגשת ההצעות.  –נאמר אחרת, לבין דרכי הוכחתו  הגשת ההצעות אלא אם

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

הסברים או מסמכים נוספים, אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה. כמו כן, השלמת ו/או הבהרת פרטים, 

ה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו/או יועצים מטעמה לצורך יובהר, כי החבר

בדיקת ההצעות, לרבות תנאי הסף, וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות, השמטות, העדר תיעוד 

עוד יובהר, כי החברה תהיה רשאית לפנות  מספיק, בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו.

 לקבלת חוות דעת והמלצות. ללקוחות המציע

 פרטי התקשרות עם נציג המציע .6

 להלן. 'ח בנספח כמפורט מלא פרטי קשרי מציעה

 אחריות לבטיחות .7

ויידרש להישמע להוראות הבטיחות, אם  ,מטעמוולכל מי לקבלני המשנה  ,יישא באחריות לעובדיו הזוכה

וככל שתינתנה על ידי החברה ו/או גורמים אחרים וישתף עמם פעולה. למען הסר ספק, פירוט מלוא 

 הדרישות בנושא הבטיחות הן כמפורט בהסכם על נספחיו.

 ביטחון אישור .8

מטעמו אשר יועסקו מטעמו בשירותים לפי מכרז ו/או כל מי  קבלני משנהעובדיו של הזוכה ו/או  8.1

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

עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון לא יוכל ליטול חלק במתן השירותים והמציע  8.2

הביטחון, ללא תוספת  מתחייב להחליפו בעובד אחר בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות

 תמורה.

במקרה של ביצוע שירותים במתקנים רגישים מבחינה ביטחונית, בין של החברה ובין של צד ג'  8.3

לעמוד  ,מטעמוו/או כל מי ו/או קבלני משנה  הזוכהאחר, או גישה למערכות החברה, יחויבו עובדי 

ן מעת לעת, לרבות של לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה והמתק שתקבענהבדרישות הביטחון 

 של החברה.צד ג', אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי מנהל ביטחון 

 אישור עריכת ביטוחים .9

על ידי הזוכה, יבטח הזוכה את עצמו בביטוחים מהסוג  והעבודות בטרם תחילת ביצוע השירותים 9.1

כה למסור כאמור בהסכם ונספח אישור הביטוח המצורף לו. לדרישת החברה, בכל עת, יידרש הזו

מובהר, כי החברה רשאית לשקול  .את אישור עריכת הביטוח לחברה כשהוא חתום על ידי מבטחיו

ו/או הערות לקבל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל שלב במכרז, לרבות לאחר הודעת הזכייה, 

בדבר סוג ונוסח הביטוחים ו/או אישורי עריכת הביטוח ובלבד שלא יכילו שונות מהותית שינויים 
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, אך אין בכך כדי להשתמע כויתור על החובה לערוך המצורף להסכם לנוסח אישור עריכת הביטוח

 ביטוחים כאמור לעיל. 

 משותפות הצעות והגשתהצעות  תיאום על איסורו עניינים ניגוד היעדר .10

שאין לו,  יתחייביתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. המציע  המציע 10.1

 וסוג מיןולא יהיה לו במהלך תקופת מתן השירותים ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים מכל 

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

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

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

כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעת החברה אם קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, 

 במתן השירותים לחברה. 

על  ולחתוםיתבקש למלא לגרוע מהצהרות המציע ומחובתו למסירת מידע כאמור, כל מציע  מבלי 10.2

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

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

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

 הבלעדי והמוחלט של החברה.  דעתה לשיקול

 להימצאותו חשש קיים לפיה קביעה או עניינים ניגוד של במצב המציע הימצאות בדבר ההחלטה 10.3

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

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

 של החברה. 

קיבלה את הציון הגבוה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע, גם אם הצעתו  החברה 10.4

ו/או שלא  , גם אם נבחר כזוכה, נמצאה מתאימה ומיטבית לחברהביותר מבין ההצעות, גם אם 

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

בכל עת, במקרה שהמציע נמצא או עלול להיות, במישרין או בעקיפין, במצב של  /הספקהזוכה

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

לחברה,  המיטביתבו תחליט החברה שלא להתקשר עם מציע אשר הצעתו בהליך תימצא  במקרה 10.5

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

החברה תהיה רשאית הרי שחלף ובמקום התקשרות עם המציע הנ"ל, להפסיק את ההתקשרות, 

, ראה להלן( – "שני כשיר") הצעתו תדורג במקום השני בדירוג ההצעות להתקשר עם המציע אשר

 בכל תנאי הוראות מכרז זה. של הכשיר השני בכפוף לעמידתו 

 אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים וכיו"ב. 10.6

עם מציע אחר או בעל זיקה למציע מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה  10.7

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

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

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

 מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם. 

מציעים הקשורים באופן כלשהו, כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו, חברת אם וחברת בת, או  10.8

 יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה.  -תאגידים הקשורים באופן אחר 
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ת של מי ממנהליו ו/או עובדיו מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתי 10.9

למי ממנהלי ו/או עובדי החברה, ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו ו/או קבלנים ו/או כל מי מטעמו 

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

 המציע. על ידי המציע, ותיחתם על ידי הבעלים / מנכ"ל / מורשי החתימה של

לעניין סעיף זה, "בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים אלה בחוק  10.10

 .1968-ניירות ערך, התשכ"ח

  עיון וקבלת מסמכי המכרז .11

קרית עתידים, מגדל ) 36רחוב ראול ולנברג במשרדי החברה ב לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  11.1

  .א להלן 12.1כמפורט בסעיף  , מינה ארד גב'ה, אצל 32, תל אביב, קומה (8 עתידים

 עיון במסמכי המכרז ו/או קבלתם אינו כרוך בתשלום. 11.2

 בעת מסירת מסמכי המכרז למציע ימסור כל מציע לנציג החברה המוסמך: 11.3

 את שם מקבל המסמכים והמציע שהוא מייצג; 11.3.1

 שם איש קשר אחד לפחות אשר מוסמך לייצג את המציע לעניין מכרז זה; 11.3.2

 מוסמכת למסירת הודעות למציע, לרבות כתובת דוא"ל;כתובת  11.3.3

 אלקטרוני:הדואר כתובת הרים בקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה בוריבל 11.4

daniel@ingl.co.il   אתר האינטרנט של החברה, שכתובתו במסמכי המכרז לעיין בכמו כן, ניתן

www.ingl.co.il. 

 :הערה

חוברת מכרז מקורית )עותק קשיח(, שאותה יש להגיש במועד הגשת מהחברה יש לקחת 
 ההצעות.

 החברה הינו לעיון בלבד ולא להגשה. האינטרנט של חומר אלקטרוני שיופץ באתר 
ל שימוש נוסף על זה שנקבע מפורשות מסמכי המכרז הינם קניינה של נתג"ז ולא יעשה בהם כ 11.5

 במסמכי המכרז ללא קבלת הסכמתה של נתג"ז מראש ובכתב.

 לוח זמנים למכרז .12

 לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן: 12.1

מועדים למסירת מסמכי  א
 המכרז  )חוברת מכרז(

השעות  ביןה',   –,בימים א'  30.7.2020 מיום החל
9:00 – 16:00. 

 .16:00 בשעה 10.8.2020 יום עד הבהרות לבקשת אחרון מועד ב

 .16:00 בשעה 24.8.2020 יוםל עד הגשת הצעותל אחרון מועד ג

 של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפורטים במסמכי המכרז,  במקרה 12.2

 .לעיל שבטבלה המועדים יקבעו

שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לדחות כל מועד מן  פי עלרשאית  החברה 12.3

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

 .מכרזה

mailto:daniel@ingl.co.il
mailto:daniel@ingl.co.il
http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/
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או במועד מוארך  הצעות להגשת האחרון במועד החברה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה 12.4

 .כלל תידון לאכאמור, לפי העניין, 

 מכרזות ותיקונים להבהר .13

מציע רשאי להגיש בקשה לקבלת הבהרות מהחברה ביחס למסמכי המכרז בפניה בכתב בלבד  13.1

, וזאת עד למועד להגשת בקשות כאמור daniel@ingl.co.il בשפה העברית לתיבת דואר אלקטרוני

 עיל. ל)ב( 12.1בסעיף 

החברה רשאית שלא לחברה שמור שיקול הדעת הבלעדי במתן התשובות להבהרות, ככל שתהיינה.  13.2

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

 . דעתה הבלעדי לשיקולבהתאם 

סמכי המכרז והיא תשובת החברה תשלח בכתב על ידי נציג החברה לכל המציעים שקיבלו את מ 13.3

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

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

תחייבנה  לא שלעיל האינטרנט באתרתפורסמנה  ולא בכתבתינתנה  שלא הבהרות או תשובותכי 

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

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

החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם; הודעה על כך תישלח לכל  13.4

 המציעים.

 , איסור על שינויה וביטולההצעהתוקף ה .14

מהמועד האחרון להגשת  ימים 90ההצעה שתוגש לחברה על ידי המציע תהיה בתוקף למשך  14.1

ההצעות )וכפי ובמידה שתוארך על ידי החברה(. החברה תהא רשאית להורות על הארכת תוקף 

חר בקשר ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות הארכת כל תנאי א

עם ההצעות. מציע שלא הודיע לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו 

 ו/או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל, לא ישותף בהמשך המכרז.

מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה, אלא באישור החברה או  14.2

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

 שיקול דעתה הבלעדי של החברה לפסילת ההצעה.

 ניסיון )פיילוט(אספקת דוגמת טובין ל .15

ימים  10בתוך לחברה, יספק לעיל,   5ף בסעי לעניין המצאת מסמכים הסף תנאי את שעבר מציע 15.1

מוצרים  קטלוג, לעניין המצאת מסמכים כאמור בתנאי הסף ומהודעת החברה למציע על עמידת

כמפורט  ,במסגרת המכרז לה ספקהוא מציע לאשר מתוך הטובין  ותדוגמאוהמתייחס לטובין, 

 "(:הדוגמאותלהלן )להלן: "

מכנסיים מעכב בעירה  ותזוג 3-ו XLפולו מעכב בעירה ואנטיסטטי במידה  תוחולצ 3 15.1.1
מעכב , ופליז XLבמידה  ואנטיסטטי מעכב בעירה, מעיל 44-46ואנטיסטטי במידה 

חברה תהיה הזכות ל .קטלוג מוצרים ףלדוגמאות יצור .XLבמידה  בעירה ואנטיסטטי
 . ימי עבודה 3שיסופקו לה בתוך  לדרוש מסמכים נוספים

mailto:daniel@ingl.co.il
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, הצעתו תיפסל ולא תמשיך לשלב ב' של פתיחת במועד מציע שלא יספק את הדוגמאות 15.1.2
 מעטפה ב' ושקלול ההצעות.

המפרט בתנאי  ןאת עמידת ,)ככל שסופקו( נילוויםומסמכים  הקטלוגהדוגמאות, החברה תבחן את  15.2

את נוחות השימוש בהן  ,להלן( 'יב נספחלאיכות הטובין ) המפרט הטכניהטכני לעניין התקנים, 

 עונות ן, והאם העל ידה ןימים החל מיום קבלת 21בתקופה שלא תעלה על ואת התאמתם לחברה, 

החברה "(. תקופת הפיילוט)להלן: " לפי שיקול דעתה הבלעדיוהכל לשביעות רצונה הן ה וצרכי לע

הצעתו כמפורט להלן, תיתן דירוג איכות להצעות, ומציע שלא יעבור את ציון האיכות המינימאלי 

 תיפסל ולא תמשיך לשלב ב' של פתיחת מעטפה ב' ושקלול ההצעות.

 במלוא תנאי המפרט הטכני ותעומדהדוגמאות במידה ובתום תקופת הפיילוט תמצא החברה כי  15.3

בין היתר לעניין עמידתם בתנאי המפרט לצרכי החברה ולשביעות רצונה,  ותועונ עניין התקנים, ל

תכריז ועמדו בדרישת ציון האיכות המינימאלי, כמפורט להלן, , 'יב נספחהטכני לאיכות הטובין 

, וזאת –בדיקת מעטפת הצעת המחיר  -שלב א' ועוברים לשלב ב' את  ושעברים על המציעהחברה 

 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה

הדוגמאות עבור  בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, ₪ 1,500סך של  למציעתשלם החברה  15.4

כאמור מובהר כי התמורה  .תקופת הפיילוטלעל ידו  ושסופקו שיעמדו במלוא תנאי המפרט הטכני

מציע שיסופקו בתקופת הפיילוט כאמור לעיל היא סופית, כוללת ומוחלטת. הדוגמאות בגין לעיל 

ו/או תביעה מכל ו/או דרישה מוותר מראש על כל טענה  ,בתקופת הפיילוטסיפק לחברה טובין ש

ם הצעתו נבחרה בתקופת הפיילוט, וזאת בין אדוגמאות אספקת הבקשר לכלפי החברה, סוג שהוא 

  .בסופו של דבר כזוכה ובין אם לאו

 הנחיות להגשת ההצעה .16

 .להנחיות המפורטות להלן םהצעת מציע תכלול את כל המסמכים והמידע הנדרשים, הכל בהתא

מכרז פומבי לבחירת ספק לאספקת בגדי מציע יגיש את הצעתו במעטפה ראשית עליה יהיה כתוב "

 ". יםימעכבי בעירה ואנטיסטט עבודה

בתוך , כאשר )ב( מעטפה-ו)א(  מעטפה שתסומנה נפרדות סגורות מעטפות 2תכלול  הראשית המעטפה

 :  )בהתאמה( ןללהיהיו כל המסמכים המפורטים )ב(, -)א( והמעטפות כל אחת מ

לעיל וכן  5 בתנאי הסף שבסעיף  ת המציעעמידהוכחת לכל המסמכים הדרושים  – מעטפה )א(ב 16.1

ותכלול את כל בשלב זה כמפורט במסמכי המכרז, לכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח לחברה 

 המסמכים שלהלן:

 מעכב בעירה עבודה גדיעבור ב ב' כנספח( תצהיר בנוסח המצורף 1 –מסמכים מהיצרן  .16.1.1

כל  לגבי -, ם הנדרשיםתקניהמאשרים ומוכיחים את התאמת הטובין ל ואנטי סטטי

 (;נספח א'המוצרים המפורטים בכתב כמויות וטופס הצעת מחיר )

בצירוף חתימה וחותמת  ,(ג'נספח ) ההסכםזה )המכרז( על כל נספחיו, ובכלל זה  מסמך .16.1.2

ובצירוף חותמת המציע וחתימה בר"ת על כל יתר  המציע במקום המיועד לכך,

העמודים; מובהר כי בחתימתו מסכים המציע לכל התנאים והדרישות המפורטים 

 במסמכי המכרז, ההסכם ונספחיהם;
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ם, חוק לפי חוק עסקאות גופים ציבורייתצהיר חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עורך דין,  .16.1.3

ן זכויות אנשים עם מוגבלויות, בנוסח וחוק שוויו חוק עובדים זרים ,שכר מינימום

 ;'ד כנספחהמצורף 

( בצירוף העניין פי)ל האו העתק תעודת עוסק מורש עשל המצי ההתאגדות תעודת העתק .16.1.4

 חותמת "נאמן למקור" על ידי עו"ד;

הוראות חוק גופים  לפיבדבר ניהול ספרים  אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון .16.1.5

 ציבוריים כדין;

בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו  מפקיד שומה או מרואה חשבון אישור תקף .16.1.6

 ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ; 

על ההצעה, על פי הנוסח  המציע בשם החותמים של חתימה זכויות בדבר דין עורך אישור .16.1.7

 ;כנספח ה'המצורף 

תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי מנהל במציע ומאושר על ידי עורך דין, על  .16.1.8

 ;כנספח ו'פי הנוסח המצורף  

אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר  .16.1.9

על פי הנוסח  ,1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2הנדרשים בהתאם לסעיף 

 למכרז; ז'כנספח המצורף 

פרטי התקשרות עם נציג המציע, לרבות מספרי טלפון, פקס וטלפון נייד, וכן מען פיזי  .16.1.10

 ;)נספח ח'(וכתובת דוא"ל 

על פי עומד בתנאי הסף כי המציע  ,דין עורךחתום על ידי המציע ומאומת ע"י  תצהיר .16.1.11

סכום אודות  ,החשבון של המציע רואהע"י  חתום אישור  ;ט' כנספחהנוסח המצורף 

  ;י' כנספח, בנוסח המצורף 2016-2019בשנים  מכירות של טובין ע"י המציע ללקוחות

כל הבהרה ותיקון ששלחה החברה למציע במסגרת המכרז, חתומים בר"ת וחותמת  .16.1.12

 המציע.

 א'שבנספח  ותכלול רק את טופס הגשת הצעת המחיר רק להצעת המחירתתייחס  מעטפה )ב( 16.2

אין לצרף את הצעת . להלן 17על ידי המציע, בהתאם להנחיות שבסעיף שמולא ונחתם  למכרז

 .למעטפה )א( או כל מידע ביחס אליההמחיר 

במעטפה ב', ומקור בצירוף  -של הצעת המחיר  העתקים 2עותקים )מקור בצירוף  3-ההצעה תוגש ב 16.3

)חוברת המכרז (. על העותק המקורי של ההצעה במעטפה א' -העתקים של יתר מסמכי ההצעה  2

  ".מקורהמקורית הכרוכה שנמסרה למציע מהחברה( יירשם במקום ברור "

, ממסמכי ונספחי המכרז כל עמודבתחתית חותמת המציע  ףירובצו תיבות אשירב יחתום המציע 16.4

 . , וכן בחותמת וחתימה מלאה במקומות המסומנים(למכרז ג'נספח )לרבות ההסכם 

כלשהי, לרבות ביחס לתנאי המכרז, מסמכיו ותנאי ההסכם. מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות  16.5

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

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

ציע לתקן את ההסתייגות, או להודיע על בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמ

הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה ו/או בחירתה, לתקן את מסמכי המכרז או כל חלק מהם 

ובלבד שהתיקון יחול על כל המציעים, ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או  ולשנותם,
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ה לפי המכרז כל חלק ממנה, לבטל מכרז זה, הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחבר

 והדין. 

מובהר כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה הצעה  16.6

 או בהצעות שונות. 

החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש מהמציעים ו/או חלקם השלמות והבהרות  16.7

ות כן עם שאר המציעים, פה, להנחת דעתה, מבלי שתידרש לעש-לאמור בהצעה, בכתב ו/או בעל

 וככל שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.

 להגשת ההצעהומועד אחרון מקום  .17

 בסעיף עד למועד האחרון להגשת ההצעות כאמור תוגשנהההצעות בצירוף כל המסמכים הנדרשים  17.1

, בית 36"מ, רח' ראול ולנברג בעחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל  :בכתובת שלהלן ,)ג( לעיל 12.1

 –איש הקשר של החברה לעניין זה בלבד  לידי 32(, קרית עתידים, תל אביב, קומה 8כלל )בניין מס' 

  .(03-6270453)טלפון  מינה ארד גב'

במועד ובמקום  -משלוח ההצעה במועד כשלעצמו לא יחשב כהגשת ההצעה, אלא הגשתה בפועל  17.2

 ההגשה שלעיל. 

 תידון לא - הצעות להגשת האחרון במועד החברה של המכרזים בתיבת תמצא שלא למכרז הצעה 17.3

 .כלל

 וסופיות התמורה ההצעה הכספית .18

בהתאם להנחיות  א'נספח על גבי  ,את הצעתו הכספית למתן השירותים במעטפה )ב(כל מציע יגיש 

 שלהלן:

יכפול בכמויות א',  נספחככתב הכמויות המצורף במחירים המוצעים על ידו ימלא את ה המציע 18.1

 המשוערות שמצוינות בו ויסכם כ"א מהפרקים בנפרד. 

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

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

תב הכמויות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה. למציע לא שבפרט ככלולות במחירי יחידה אחרים בכ

 תעמוד כל טענה בנושא זה.  

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

אספקת כל המוצרים , כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים עבור מובהר ספק הסר למען 18.4

 .הנכללים בהתחייבויות המציע על פי מכרז זה ביצוע כל השירותיםו

 ולא כלשהו למטבע/או ו כלשהו למדד צמודה תהיה לא והיא מוסף ערך מס תכלול לא ההצעה 18.5

 .בו שנקבע ובאופן בהסכם במפורש נקבע אם אלא, מציע של הצעתו מחירי עדכון יתבצע

ישולמו בשקלים הטובין כפי שאושרו על ידי החברה,  אספקת בגין מובהר בזאת, כי התשלומים 18.6

שיינתנו ע"י  םהטובין ועבור כל השירותי יהיו התמורה הבלעדית והממצה עבורחדשים והם 

לרבות בעבור שכר צוות עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו, שכר כל גורם אחר  ,המציע עפ"י מכרז זה

יוד של המציע, הוצאות, טלפון, עבודה משרדית, הנותן שירותים או יעוץ למציע, עלות הקשורה לצ

, עלויות םביטוחים ותשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות, תשלומי תגמולים, תשלומים סוציאליי

עלויות משלוח ואספקת הציוד  תקורה ורווח קבלני, אש"ל, רכבים, טיפולים, דלק ונסיעות,
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הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה, עלויות  לינה, ארוחות, פיקוח, ביגוד, הוצאות משפטיות, לחברה,

אחריות מלאה לכל הטובין, שונות בהם נשא/ו הזוכה/ים כגון הפצה, אריזה, הובלה פריקה וכיו"ב, 

כפי  פה על חשבון המציע,חלו/או ה ןוקית העבודות והשירותים על כל רכיביהם שיספק )ובכלל זה

והכל  ,קויים, פגומים או בלתי תקיניםאשר נמצאו ל מוצר או רכיבכל של  וללא הגבלה, שיידרש

כל מס )למעט מע"מ(, היטלים ואגרות, וכל הוצאה אחרת לשביעות רצונה המלאה של החברה(, 

וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים, החזר הוצאות וכיוצא בכך ללא 

  ;קשר למספר השעות שהושקעו במתן השירותים

הן משוערות על בסיס הערכה בלבד והן  בנספח א'בטופס הצעת המחיר כי הכמויות ש ובהרמ 18.7

לא  נספח א'ב מוצרים הרשומים ניתנות להגדלה או להקטנה לפי הוראות ההסכם, כאשר יתכן כי 

יוזמנו כלל. התמורה הסופית שתשולם למציע שיזכה במכרז תבוצע לפי הכמויות הסופיות ש וזמנוי

בפועל ושתאושרנה על ידי הממונה מטעם החברה בהתאם להוראות ההסכם. לזוכה  ע"י החברה

 לא תיהיה כל טענות בנושא זה.

 השתתפות במכרזהוצאות  .19

עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות  19.1

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

וכל ההליכים לפיו, הגשת ההצעה ועדכונה, תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות מכל סוג, בכל 

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

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

 מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא,  19.2

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

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

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

 בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולה כאמור.

 אופן הערכת ההצעות ובחירת הזוכה .20

 :באיםה לשלביםתבחן את ההצעות בהתאם  החברה 20.1

המציע עומד בתנאי  אםעל מנת לקבוע  )א( מעטפה תכולת את תבחןהחברה  - 'א שלב 20.1.1

 /לרבות לאחר הגשת הבהרות ,זה מכרזבף את כל המסמכים הנדרשים וציר, לעניין הסף

 "(.עמידה בתנאי סף)לעיל ולהלן: " השלמות ככל שיידרש

יידרש לספק על עמידה בתנאי הסף, וקיבל הודעה  בתנאי הסף שעמד מציע - 'ב שלב 20.1.2

לצורך ביצוע  )ככל שיידרשו( ומסמכים אחרים נילווים ,קטלוג מוצרים ,ותדוגמאלחברה 

 . לעיל( 15)ראה בסעיף ובדיקת האיכות הפיילוט 

מהציון הכולל של הצעת  40%משקל ) - איכותניקוד הדירוג ולבדיקה פיילוט  - 'ג שלב 20.1.3

, על פי בחינת 'אי בנספחכל הצעה תקבל ציון, כמפורט  -( נקודות איכות 40עד , המציע

 בבהירות המוצרים את המפרט מוצרים קטלוגקבלת ( 1החברה את הנושאים הבאים: 

, הקטלוג והמסמכים הנלווים התאמת הדוגמאות( 2, ומסמכים נילווים )ככל שנדרשו(
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לניקוד איכות  טכני מפרט - 'יב נספחשסופקו במסגרת הפיילוט לתנאי  )כככל שסופקו(

ע"י צוות השימוש,  הדוגמאות מבחינת איכות, נוחות ושביעות רצון בחינת (3; טוביןה

 הציון את תקבל ביותר האיכותית שתהיה ההצעה .במסגרת הפיילוט בדיקה של החברה

 נקודות(. 40)ציון מירבי של  ביותר הגבוה

 התאםשיחושב ב, שלו האיכות שציון מציע -דרישת איכות מינימאלית  20.1.3.1

 נקודות 40מתוך איכות  נקודות 25-מ נמוך יהיה לעיל 20.1.3 בסעיף לאמור

 .תיפסל הצעתואיכות, 

 יעברו יותר או נקודות 25 של איכות ציון קיבלה שהצעתם המציעים שאר 20.1.3.2

 .המחיר הצעות בדיקת לשלב

 המינימאלי האיכות ניקוד את שעברו המציעים ומספר במידה ,האמור אף על 20.1.3.3

 בהתאם ,רשאית החברה תהא ,פחות או מציעים שלושה הינו לעיל כאמור

 נקודות 20-ל המינימאלי האיכות רף את להפחית ,הבלעדי דעתה לשיקול

 איכות.

 האיכות ניקוד את שעברו המציעים ומספר במידה לעיל האמור אף על 20.1.3.4

 רשאית החברה תהא פחות או מציעים שני הינו לעיל כאמור המינימאלי

 שני את המחיר הצעות בדיקת לשלב להעלות ,הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

 .ביותר הגבוה האיכות ציון בעלי המציעים

)עמידה בתנאי  'גשלב  את תעבור שהצעתם המציעים לגבי רק -דירוג המחיר  – 'ד שלב 20.1.4

ועמידה בציון האיכות המינימאלי,  אספקת הדוגמאות בפיילוט ,הסף לעניין מסמכים

את  ותדרג )ב( התבחן את תכולת מעטפ החברה(: לעיל 20.1.3 – 20.1.1כאמור בסעיפים 

 כמפורט להלן: בנפרדיצרן עבור כל כאמור(  )נספח ב' הצעות המחיר

שהוא תוצאה של הכפלת כל המוצרים  בהצעת המחיר, המוצעשל המחיר  ללוסך הכה

 60%משקל ) נקודות 60מתוך  60, תקבל ציון של הזולה ביותרשתהיה והכמויות, 

שאר ההצעות ידורגו ביחס להצעה הזולה ביותר )ראה  .מהציון הכולל של הצעת המציע(

 דוגמה בנספח א'(. 

היא הההצעה שתקבל, לאחר סכימת  -(הטובה ביותרההצעה זוכה )רת בחי –שלב ה  20.1.5

 של הציון הכולל נקודות 100דרוג המחיר ודרוג האיכות, את הציון הגבוה ביותר מתוך 

 (.בנספח א'ראה דוגמא מספרית )

שתקבל, ההצעה  ,ף לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין, בתום שלב ב'בכפו 20.2

נקודות של הציון  100את הציון הגבוה ביותר מתוך לאחר סכימת דרוג המחיר ודרוג האיכות, 

, תיבחר כהצעה הטובה ביותר, ובלבד שהחברה השתכנעה כי המציע מסוגל ליתן ולספק את הכולל

כלל השירותים ולקיים את מלוא התחייבויותיו כנדרש במסמכי ההליך וכי הצעתו תקנה לחברה 

 את מירב היתרונות.

ותר יוכרז כזוכה במכרז בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים לפי בי הטובה הצעההמציע שהציע את ה 20.3

 המכרז ולפי כל דין.

תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה. התיקון ייעשה  החברה 20.4

 במהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה ויירשם בפרוטוקול. הודעה על התיקון תימסר למציע.
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ההליך, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא  מובהר בזאת כי בכל שלב של 20.5

בחשבון כל אינפורמציה המתייחסת למציע, לרבות האינפורמציה הכלולה במעטפה )א(, בין 

שמקורה במציע ובין שהגיעה לידיעת החברה בכל דרך אחרת, העלולה להשפיע, לפי שיקול דעתה 

ך ועל יכולתו לבצע את העבודות בכל דרך, לרבות הבלעדי של החברה, על השתתפות המציע בהלי

בקשר עם כל אחד מהמפורטים להלן: )א( הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך 

משפטי; )ב( שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה; )ג( 

ו מהתקשרויות קודמות עם המציע; )ד( ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה מעבודות ו/א

נטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי הליך זה. לשם כך ימסור וומידע רל כל

מציע, כל מידע הנדרש לחברה, לדרישתה בכל עת. לא מסר המציע מידע כאמור, רשאית החברה, 

רר כי היא ההצעה הטובה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה או שלא לבחור בה אף אם התב

 . לעילביותר כאמור 

 שני כשיר .21

החברה תיהיה רשאית לבחור בזוכה הבא במדרג ההצעות, אשר הגיש את ההצעה השניה בטיבה  21.1

חודשים ממועד קבלת הודעה  6"(, אשר הצעתו תיוותר בתוקף למשך שני כשירככשיר שני )להלן: "

 מהחברה. 

ו/או תסתיים ו/או במידה ומסיבה כלשהי לא תתאפשר ו/או לא תצא אל הפועל ו/או תבוטל  21.2

, בכל עת, בין אם נחתם ובין אם לא נחתם ההסכם )נספח ג'( עם ההתקשרות עם הזוכהתצומצם 

ו/או  לביצוע השירותיםלרכישת הטובין ותיהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני הזוכה, 

 . כל חלק מהם

 פסילת הצעה .22

לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי  ,החברה רשאית לפסול הצעה ו/או מציע בכפוף לדין, אם מצאה 22.1

 התקיים אחד ו/או יותר מהנסיבות שלהלן: 

 ;הסף תנאי את מקיימים אינם המציע/או ו ההצעה 22.1.1

, נכונות בלתי הנחות על מבוססת או, מוטעית, חסרה ההצעה כי החברה ידי על נמצא 22.1.2
 אי או בחסר הלוקה ההצעה או, המכרז נושא או מסמכי של מוטעית הבנה על או

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

 ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בערמה אליו בהקשר או המכרז במהלך נהג המציע 22.1.3
 תיאום בשל לרבות, מקובלת שלא בדרך פעל או לב תום בחוסר זה ובכלל כפיים

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

 . בחברה שלילי או רע ניסיון קיים שלגביו מציע 22.1.4

 מפרק או זמני נכסים כונס או זמני מפרק מינוי, פירוק לצו בקשה הוגשה המציע נגד 22.1.5
 להקפאת או, ממנו חלק או רכושו כל על לכינוס בקשה או, קבוע נכסים כונס או

 לכל או, מהנכסים מהותי חלק על עיקול לצו או, פירעון חדלות על הכרזה או הליכים
 :מאלה אחד והתקיים"(, בקשה לצו" –)להלן  דומות השלכות בעל מינוי או צו
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 המציע לא הגיש בקשה לביטול הבקשה לצו, תוך הזמן הנקוב בחוק 22.1.5.1
 בתוך –כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו להגשת בקשה 

 ימים; 7

יום  30בקשת הביטול הבקשה לצו  נדחתה, או שלא התקבלה וחלפו  22.1.5.2
 ממועד קבלתה.

נגד המציע הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני או כונס נכסים זמני או  22.1.5.3
ק ממנו, מפרק או כונס נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חל

או צו הקפאת הליכים או שהמציע הפך לחדל פירעון, או צו עיקול על חלק 
מהותי מהנכסים, או כל צו או מינוי בעל השלכות דומות, והצו לא הוסר 

 יום ממועד קבלתו. 30תוך 

מובהר בזאת, כי בכל אחד מן המקרים המפורטים לעיל על המציע להודיע מיידית 
 ועים  כאמור.ז בדבר קרות אחד האיר"לנתג

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

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

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

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

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

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

חד למשנהו, מקום בו הוכח כי התכונות השאר, לייחס תכונות של תאגיד או גוף א

שהיו קיימות בידי תאגיד אחר מצויות למעשה בידי המציע. יובהר כי אין באמור כדי 

 לגרוע מההוראות בקשר עם זהות ואופן התאגדות הגוף שהגיש הצעה למכרז;

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

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

בתנאי כלשהו, לרבות בתנאי סף, בתנאי מוקדם או הנדרש לצורך בחינת הצעתו 

לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או כוח האדם ו/או הציוד ו/או 

ת ההצעות ו/או השירותים, ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגש הטובין

למכרז. יובהר לעניין זה כי החברה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי 

 ;הוכחתו

להזמין מציע להופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה יחד עם כל גורם האמור  22.2.3

ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, במידה ויזכה, ולהציג את הצעתו וכל מסמך או 

לשאלות וועדת המכרזים לטעון הבהרה. המציע יענה טובין שיידרש, וכן להשיב 

לדרישת נתג"ז לפגישה כאמור ויופיע בפני וועדת המכרזים או מי מטעמה תוך פרק 

זמן שלא יעלה על הנקוב בדרישת החברה. אם יידרש המציע להשיב בכתב, יענה 

 המציע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ע"י וועדת המכרזים בפנייתה אליו. 

בנוגע למציע ו/או לכל גורם שתמצא לנכון לקבלת חוות דעת או מידע נוסף  לפנות 22.2.4

 . המסופקים על ידו טוביןל

להסרת ספק מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או  22.2.5

השלמות כלשהם בהצעה, וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים, אין 

 ת המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.בה כדי לחייב אימוץ מדיניו
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החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק  22.3

 פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.

 מסירת הודעות והודעה על זכייה .23

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

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

ימים מיום הודעת החברה, ובכלל זה, אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי  7 -יאוחר מ

 הדין, רישיונות הנדרשים בדין לעניין נושא ההתקשרות.

ים בכל אחת מן הדרכים הבאות: מסירת הודעה לאחד החברה רשאית להעביר הודעות למציע 23.2

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

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

הפקסימליה או לכתובת הדואר הודעה באמצעות פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר 

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

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

ימי עסקים מיום המשלוח. מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות  3התקבלה כעבור 

 יל, יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.לע

הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות: בכתב למען הגשת ההצעה, באמצעות  23.3

 דואר רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתקבע החברה.

 זכויות קניין במסמכי המכרז ושימוש במידע שבהצעות .24

יסופקו, ש ככלו/או מסמכים שיסופקו, השתתפות במכרז צורך למציע כל המסמכים הנמסרים ל 24.1

ועליו להחזירם  מציעמושאלים ל; מסמכים אלה של החברה ה הבלעדילמציעים כהשלמה, הם רכוש

מציע אינו גיש הצעתו ובין אם לאו. ה, בין אם המועד האחרון להגשת הצעותלחברה לא יאוחר מ

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

       הצעה.

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

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

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

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

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

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

, את הצעת המציע וכל מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת המכרז, 1998-חופש המידע, התשנ"ח

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

 או סוד מקצועי.

 העדפת תוצרת הארץ .25

 1995-כי על מכרז זה יחול האמור בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, תשנ"ה יובהר 25.1

להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, על פי המפורט  "(, לפיהן תינתן העדפההתקנות)להלן: "

 בתקנות. 
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לבקש העדפה על פי התקנות, נדרש, כתנאי לקבלתה, לצרף להצעתו אישור מאת  המעונייןמציע  25.2

שבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, ולעניין העדפה של טובין מאזור רואה ח

 3עוטף עזה, הצהרה ולפיה הצעתו היא של טובין מאזור עוטף עזה שהתקיימו בה דרישות תקנה 

 לתקנות.

 כמשמעותם בתקנות. –משמעות המונחים המצוינים בפסקה זו לעיל  25.3

 שונות .26

את ההצעה הזוכה ו/או הצעה אחרת ו/או להתקשר בהסכם עם החברה אינה מתחייבת לקבל  26.1

הזוכה וכן היא רשאית שלא לבחור כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז ו/או לצאת בכל הליך 

אחר לקבלת הצעות בעניין זה, מכל סיבה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים ו/או 

דרישה ו/או טענה כלשהיא בקשר לכך כלפי החברה  למציעים ו/או לזוכה במכרז זה כל תביעה ו/או

 ו/או כל אדם ו/או גוף אחר הפועל בשמה ו/או מטעמה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לעכב ו/או  26.2

ת אחר במסגרספק נשוא מכרז זה או לבטלם לחלוטין ו/או להתקשר עם  רכישת הטוביןלדחות את 

 –בין לאחר חתימה על ההסכם לפני החתימה על ההסכם, ובין אם הליך אחר לפי חוק והכל 

/או טענה ולא תהיה למציע כלשהו, לרבות לזוכה, כל זכות תביעה ובהתאם לתנאים המפורטים בו, 

עוד מובהר כי החברה רשאית להמשיך להזמין מהספקים שמהם היא מזמינה את הטובין  בגין כך. 

באופן ובדרך שבו היא עושה כן, לפני עריכת מכרז זה, ולא תהיה למציע כלשהו, חלק מהם, ו/וא כל 

  לרבות לא לזוכה, כל טענה ו/או תביעה בגין כך.   

לא תישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו במכרז זה,  החברה 26.3

לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל . מבהזוכהובין היתר, גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה של המציע ובהשתתפותו במכרז, יחולו 

 בגין הוצאות אלה. החברהעליו בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי או החזר מאת 

ק לצרכי נוחות החברה מבהירה, כי המידע הנמסר למשתתפים במסגרת המכרז, נמסר אך ור 26.4

המשתתפים, ואינו מהווה מצג מטעם החברה, ואין בו כדי לחייב את החברה. מידע כאמור אינו 

מהווה תחליף לבדיקות עצמאיות של המציע, אשר עליו לערוך בעצמו, על פי שיקול דעתו, על 

כל  חשבונו ואחריותו, באמצעות מומחה או כל גורם או דרך אחרים שהוא מוצא לנכון, בקשר עם

הפרטים והתנאים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ולהגשת הצעתו, ואת התאמתם הן 

 ליכולותיו והן להוראות הדין. 

בהגשת הצעתו, מצהיר ומתחייב המציע כלפי החברה, כי ערך באופן עצמאי ועל חשבונו את כל  26.5

מים והמידע הבדיקות הנדרשות לו לצורך הגשת הצעתו ובכלל זה, בחן כמומחה את כל הגור

המשפיעים ו/או העלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על הגשת הצעתו, התקשרותו בהסכם 

וביצוע האמור בו בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, לרבות, אך לא רק, בדיקות כלכליות, 

מסחריות, פיזיות ומשפטיות וכל בדיקה נדרשת אחרת ו/או סיכון ו/או תנאי המשפיעים ו/או 

להשפיע, במישרין או בעקיפין, על הגשת הצעתו, התקשרותו בהסכם וביצוע האמור בו העלולים 

 בהתאם לדרישות מסמכי המכרז.
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 את עצמו על מקבל הוא וכי והבינםמסמכי המכרז  את קרא כי, המציע מאשר ההצעה בהגשת 26.6

המידע ( וכן מצהיר על נכונות כל בהסכם)לרבות  בהם הכלולות ההתחייבויות כל ואת תנאיהם

בהגשת ההצעה ייחשב המציע כמי שוויתר על כל טענה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .שמסר בהצעתו

ביחס לתנאי המכרז ו/או הפרוצדורה הקבועה בו, ובכלל זה כמי שוויתר על הגשת צווי מניעה ו/או 

  קבלת כל סעד זמני אחר מבתי המשפט בקשר לתנאי המכרז ו/או הפרוצדורה הקבועה בו.

הסר ספק, המידע הנמסר על ידי החברה במסגרת מסמכי המכרז הינו למיטב ידיעתה ואין בו  למען 26.7

כדי לחייבה ו/או להטיל עליה אחריות לכל סוג של נזק או הפסד שיגרם למי מן המציעים או מי 

 מטעמם או צד שלישי כלשהו, עקב הסתמכות על מידע כאמור.

מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו, יחול סדר העדיפות בהסכם  בכל 26.8

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

 עם החברה.  

 המכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של במכרז תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול 26.9

 ו של תנאי אחר מתנאיו.א

יפו סמכות השיפוט  –תהיה לבתי המשפט בתל אביב  וזה ותוצאות למכרז בקשר מחלוקת בכל 26.10

 . ויחולו דיני מדינת ישראל הבלעדית

או בנספחיו, תהא להם המשמעות שיש להם  במכרז אחר בסעיף הוגדרו שלא וביטויים מילים 26.11

 מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר. , אלא אם כן משתמע1981 –"א התשמבחוק הפרשנות, 

 

 

 בכבוד רב,         

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 
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 (%60)משקל  טופס הצעת מחירכתב כמויות ו –נספח א' 
 להסכם( א' )בגמר ההליך יצורף על ידי החברה כנספח

 )מעטפה ב'(

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

 ."(המכרז)להלן: " יםיי בעירה ואנטיסטטכבמע לאספקת בגדי עבודההצעתי למכרז 

 הצעת המחיר למכרז היא כאמור להלן:

 

 כמות יחידות תיאור מס'
)₪(מחיר יח'   

)מחיר 
 מקסימום(

)₪(מחיר יח'   
)ימולא ע"י 

 המציע(

)₪(סה"כ   
 )ימולא ע"י המציע(

1 

 בעירה מעכב סט
סמליל  הכולל

 :החברה
 וחולצה מכנס (א

 מכופתרת
 או

 וחולצה מכנס (ב
 פולו

 ________ ________ 500 1,000 סט

2 
 בעירה מעכב מעיל

הכולל סמליל 
חברהה  

 ________ ________ 600 120 יחידה

3 
 פליז מעכב בעירה

הכולל סמליל 
חברהה  

 ________ ________ 350 120 יחידה

4 

 מעכבזוהר  אפוד
הכולל  בעירה

על  חברההסמליל 
 הגב

 ________ ________ 300 100 יחידה

(בש"ח) 1-4סעיפים  סה"כ   ________ 

 
 
: להלן תוצג דוגמא מספריתישוב הצעת המחירח

 
 משקל פרק

 -מחיר מוצע 
 א' מציע

 מציע -מחיר מוצע 
 ב'

 מציעחישוב ניקוד 
 א'

מציע חישוב ניקוד 
 ב'

 48=  60(*80/100) 60 ₪ 100 ₪  80 60% פרק א'

 .נקודות 70ניקוד של  להצעה הזולה ביותר יוענקבדוגמא המספרית המופיעה בטבלה לעיל, 
 

 
: להלן תוצג דוגמא מספריתבדיקת איכותישוב ח

 
 משקל פרק

איכות משוקללת 
 ע א'מצי

איכות משוקללת 
 'בע מצי

 40  30 40% פרק א'
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תוצג דוגמא מספרית: להלן ההצעה הזוכהישוב ח

 'בע איכות ומחיר מצי ע א'איכות ומחיר מצי

60+30  =90  40+48 =88 


ההצעה הטובה ביותר הינה ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה בדוגמא המספרית המופיעה בטבלה לעיל, 

 .נקודות 90ביותר, 
 

      הערות:

 ה.אין לשנות ו/או לבצע שינוי בטופס ההצע 

  המוצעים יתווסף מע"מ כדין.למחירים 
  על המציע מוטלת החובה לציין את המחיר )בשקלים( לכל פריט בכל אחת מבין קבוצות השקלול במספרים

 בלבד.

   .אי מילוי מחיר כלשהו בגין איזה מהפריטים בכתב הכמויות לעיל תגרום לפסילת ההצעה 
 למחיר המרבי )מחיר מקסימום( הנקוב בטופס. בראין לנקוב במחיר מע 

  שנתי משוער שתצרוך החברה במהלך תקופת ההתקשרות.-דויובהר, כי המפורט בטבלה לעיל הינו אומדן 
 ללא קשר למפורט בכמויות בטבלה ישת המוצרים בפועל על ידי החברהמובהר כי התשלום יבוצע לפי רכ ,

 .לעיל
 תשווה החברה את  הכולל,מחיר המוצע בין ע ליחידה לעיל לבמקרה של אי התאמה בין המחיר המוצ

. במקרה שבו נרשמה הצעת המחיר ההצעה לפי הכפלה של מחיר יחידה בכמות הנקובה בטבלה לעיל
במספרים ובמילים וישנה אי התאמה בין מחיר הנקוב במלל לעומת המחיר הנקוב במספרים יגבר המחיר 

 הזול מביניהם. 

 ו כוללת את אספקת הציוד, לרבות דמי המשלוח למרכז האחזקה הרלוונטי וכן את המציע מצהיר כי הצעת
כל העלויות הנוספות הכרוכות בביצוע ההסכם כמפורט בהסכם. יובהר כי באפשרות החברה לאסוף את 

ול דעתה בהתאם לשיק, הציוד באופן עצמאי מסניף הספק ו/או לבקש לקבל משלוח, ללא תוספת תשלום
 ה וצרכיה.הבלעדי של החבר

 .בכל מקרה המציע חייב לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין והסכם, גם אם אינן מופיעות לעיל 

 אישור המציע 

בחתימתנו להלן הרינו לאשר את הצעת המחיר של המציע לפי כל תנאי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה 
 )לרבות הסכם ההתקשרות(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חותמת  חתימה תפקיד שם מלא
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 הנדרשים לעניין התקנים בתנאי הסףתצהיר עמידה  – ב' נספח
         

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

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

"( המציע[ )להלן: "שם התאגידבתפקיד________________ ב___________________ ] אני משמש .1
 לאספקת ספק לבחירת פומבי למכרזומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה 

שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי  (INGL/TENDER/2020/17) םואנטיסטטיימעכבי בעירה  עבודה בגדי
 "(; החברהלישראל בע"מ )להלן: "

 . זה מטעם המציע יהנני מוסמך ליתן תצהיר .2

  שלהלן: הטובין המוצעים על ידי המציע, כי מצהיר הנני .3

o מעכב בעירה או חולצת פולו\ו חולצה, מכנס סט 

o ואנטי סטטי בעירה מעכב מעיל 

o סטטי ואנטי בעירה מעכב פליז 

o סטטי ואנטי בעירה מעכב זוהר אפוד 

  :דרישותבמדים וע .4

o EN ISO 11612:2008 

o  EN 1149-5  

 

 כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנתי את תוכנה, והנני מתחייב לקיים את כל הוראותיה. .5

 ולראיה באתי על החתום:

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

 

 אימות חתימה

מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע/ה  אני הח"מ עו"ד_____________
בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר/גב' __________________ אשר זיהה/זיהתה 
עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'____________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( ולאחר 

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

 

                   ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד        
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 הסכם  -' גנספח 
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 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים צהירת - ד'נספח 

 א'()מעטפה 

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

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

"( המציע[ )להלן: "שם התאגידאני משמש בתפקיד________________ ב___________________ ].1
 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף ומוסמך לעשות 

מעכבי בעירה  עבודה בגדי לאספקת ספק לבחירת פומבי למכרזוזאת במסגרת הגשת הצעה  ,1976
שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן:  (INGL/TENDER/2020/17) םואנטיסטטיי

 "(. החברה"

 :את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלןיש לסמן .2

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

ציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז המ □

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

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

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

לעניין עסקאות לקבלת שירות ו 1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם עבירה על הוראות 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2כהגדרתו בסעיף 

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן.3

: להלן) 1998 – ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות –' א חלופה □

 ציע.המ על חלות אינן"( זכויות שוויון חוק"

 ציע והוא מקיים אותן.המ על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות –' ב חלופה  □

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –לעיל  3למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף .4

 עובדים. 100 -מעסיק פחות מציע המ –( 1) חלופה □

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

לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך 

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

 –(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

לחוק שוויון  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 זכויות, הוא גם פעל ליישומן.



 

 

26 

 

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

 כאמור(.  

 הננו מצהירים, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את כל .6
 הוראותיה.

 ולראיה באנו על החתום בשם המציע:

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

    

 

 

 אימות חתימה

 

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

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

 

 

                ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד         
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 אישור זכויות חתימה בשם המציע - ה'נספח 

 

 )מעטפה א'(

 

 

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

______________ נושא/ת ת.ז. מס' ______________, ומר/גב' _____________________ נושא/ת ת.ז. 

 ]השלם השם המלא של המציע[  מס' ___________________________, בשם __________________

י המציע, וצורף ל ידסמכי הליך ונספחיו, הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"( על מהמציע)להלן: "

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

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

 תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

  

 _____________         ____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח           תאריך          
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 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים – ו'נספח 

 )מעטפה א'(         

 לכבוד 

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

 

]ח.פ./ שותפות/ ______________ ]שם מלא[ אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ 

  ת"ז[

 "( מצהירים בזה בכתב כדלקמן: המציע)להלן: "

  ._________________ )להלן: "המציע"( -משמש בתפקיד _________________ ב הנני .1

 .מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע הנני .2

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

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

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

שהו, בין במישרין ובין תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כל .5
בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, עם העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה, ואין בתפקידינו או 
עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה. במקרה של 

 הננו, בישיבות השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ותהיווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבוד
, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מייד, החברה"ל למנכ או לממונה כך על להודיע מתחייבים

 ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו
 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים

, לא נציע ו/או לא 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .6
ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו 

ו עסקו של אחר, כל טובת הנאה, לרבות המלצה ו/או מכל סיבה, עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/א
החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, 
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או 

טה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החל
עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה 

 הנובעים ממנו.

אנו, לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי הליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו, לא  .7
ג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו נייצ

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

 בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה. 

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

  ממנו, וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם. הזמנה הנובעים
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לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי  .9
מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית, וכן לא נעשה כן 

 לאחר מועד חתימת ההסכם.

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

 הזמנה הנובעים ממנו. 

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

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

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

 ולראיה באנו על החתום בשם המציע:

 

 

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ 
הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר/גב' __________________ אשר 
זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'____________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 
ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

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

 

                   ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד        

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה -' זנספח 

 )מעטפה א'(

 

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

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2כהגדרתו בסעיף 

המחזיקה בשליטה בתאגיד / עסק ______________________ הינה גב' ____________________,  .2

 ת.ז. ______________________.

 

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

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

ב' לחוק חובת 2התאגיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 . 1992-המכרזים, התשנ"ב

 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

  

     

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 המציעפרטי התקשרות עם  –' חנספח 

 )מעטפה א'( 

 

 לכבוד

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 קרית עתידים, מגדל עתידים, תל אביב

 

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

 םימעכבי בעירה ואנטיסטטי עבודה בגדי לאספקת ספק לבחירת פומבי מכרזלעניין 

(INGL/TENDER/2020/17) (המכרז( )להלן: "430290 :)מס' מסמך": 

 

  יצירת קשר עם המציע

 : איש קשר

 טלפון: ___________________ מכשיר נייד: _____________________

 _________________________פקס: ____________________ דואר אלקטרוני: 

 פרטי המציע

 שם המציע: _______________________________

 שם נציג המציע: ____________________________

 תפקיד נציג המציע: __________________________

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 כתובת: _______________________  

 ני: _______________________דואר אלקטרו

 חתימה וחותמת: ____________________________

 תאריך:__________________

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

daniel@ingl.co.il   

mailto:daniel@ingl.co.il
mailto:daniel@ingl.co.il
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 )מעטפה א'(

 תצהיר עמידה בתנאי סף  –' טנספח  

 
           

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

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

[ )להלן: שם התאגידבתפקיד________________ ב___________________ ]אני משמש  1

 לבחירת פומבי"( ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז המציע"

שנערך על ידי  (INGL/TENDER/2020/17) םמעכבי בעירה ואנטיסטטיי עבודה בגדי לאספקת ספק

 "(; החברה)להלן: "נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

 . זה מטעם המציע יהנני מוסמך ליתן תצהיר 2

 :(בעיגול הקף) התקיימו במציע כל אלהבמכרז , כי נכון למועד הגשת ההצעה מצהיר הנני 3

o ניסיון ,ואנטיסטטיים מעכבי בעירה עבודה בגדי אספקתהמעוניין להציע הצעה עבור  למציע 

, )כולל( 2019-2016 שבין בתקופה, מעכבי בערה ואנטיסטייים עבודה בגדי באספקת מוכח

   לפחות; 200,000₪  שללכל התקופה הנ"ל  כולל בהיקףללקוחות בישראל, 

o  המצורף כנספח ב'; הטכני המפרט דרישות בכלהטובין המוצעים על ידי המציע עומדים 

o בישראל מורשהתאגיד )חברה או שותפות( רשום כדין בישראל או עוסק  ינוה המציע; 

o  ין תשלום ילענ) 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2המציע עומד בדרישות סעיף

 ;שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

o  המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת

וקיימים בידיו כל האישורים והתצהירים , 1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 הנדרשים לפיו;

o  עסקאות לחוק בהתאם מוגבלות עם עובדים העסקת בדברהמציע מקיים את ההוראות 

 עם לאנשים זכויות שוויון ולחוק 2016 ו"התשע( שעה והוראת 10' מס תיקון) ציבוריים גופים

 .1998 ח"התשנ, מוגבלות

 :אספקת בגדי עבודה המציע ניסיון פירוט 4

לצורך בחינת עמידת הצעתו בתנאי הסף  המציעאודות ניסיון  דלהלן הלמלא את הטבלעל המציע 

 מעכבי בערה  המעוניין להציע הצעה עבור אספקת בגדי עבודה למציעלמכרז: " 5.2שבסעיף 

, ללקוחות )כולל( 2019-2016 שבין בתקופה, עבודה בגדי באספקת מוכח ניסיון ,ואנטיסטטיים

 ":לפחותבכל התקופה הנ"ל  ₪ 200,000 של כולל בהיקףבישראל, 
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 הלקוח שם מס'
 אספקת מועד

 השירותים
 שסופקו הטובין כספי היקף

 פרטי

 התקשרות

 )שם+נייד(

      

      

      

      

___________ סה"כ

___ ולא פחות 

 -מ

___________

₪ ___ 

  

 

חלקיה, הבנתי את תוכנה, והנני מתחייב לקיים את כל  כי קראתי היטב הצהרה זו על כל 5
 הוראותיה.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך

     

 

 אימות חתימה

אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ 
_______________________ מר/גב' __________________ אשר הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

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

 ות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונ

 

                   ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד        
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 אישור רו"ח המציע  –' י נספח

 

בגדי עבודה מעכבי בישראל הריני מאשר כי __________________________ סיפק ללקוחות 

 . )כולל( 2016-2019בשנים ________________________ ₪ בסך כולל של  םואנטיסטטיירה יבע

 

 ולראיה באתי על החתום:

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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  (%04)משקל  איכות בדיקת טופס –' אי נספח
  החברה( נציג "יע)ימולא 

  )צוות שמונה ע"י מנהל אגף אחזקה( ובדיקה לדירוג הנחיות
 

  נקודות( יינתן כדלקמן: 40)עד האיכות  ציון
 

 תאריך:__________ שם המציע: ______________________                                   

 (נקודות 15 עד) חולצות .1

 גרם למ"ר; 240יותר מ על יעלה שלא הבדמשקל  .1.1

 ;ויבוש ביבשן C°60של   בטמפרטורה כביסות 50 לפחות לדרישת הבד עמידות .1.2

יוצרו ממיטב חומרי הגלם, לפי כל כללי המקצוע ללא פגמים כגון: כתמים, בדים ש .1.3
 ;הבדלי צבע, ופגמי אריגה

 ;נראות חיצונית, ייצוגיות, צבע וגזרה .1.4

 שילוב של לא יותר משני צבעים. .1.5

 : ____________ נקודותניקוד

 (נקודות 15 עד) מכנסיים .2

 גרם למ"ר; 240מ יותר שלא יעלה על הבדמשקל  .2.1

 ;ויבוש ביבשן C°60של   בטמפרטורה כביסות 50 לפחות לדרישת הבד עמידות .2.2

יוצרו ממיטב חומרי הגלם, לפי כל כללי המקצוע ללא פגמים כגון: כתמים, בדים ש .2.3
 ;הבדלי צבע, ופגמי אריגה

 ;נראות חיצונית, ייצוגיות, צבע וגזרה .2.4

 ;שילוב של לא יותר משני צבעים .2.5

 ;כפולים ריגל בתפרי מחוזקים, מ"ס 5גורה ברוחב חלולאות ל 7 לפחות .2.6

 "ח.דגמ וכיס אמריקאים כיסים לשני תינתן עדיפות, כיסים 3 לפחות מכנס .2.7

 : ____________ נקודותניקוד
 

 (נקודות 5 עד) מעיל .3

 ;נראות חיצונית, ייצוגיות, צבע וגזרה .3.1

 .כובע מתקפל או מתנתק צד, כולל כיסי שני חמה, לפחות ביטנה כולל .3.2

 : ____________ נקודותניקוד

 
 (נקודות 5 עד)פליז  .4

 נראות חיצונית, ייצוגיות, צבע וגזרה .4.1

 : ____________ נקודותניקוד
 

 

 ____________ נקודות.: 1-4 פיםסה"כ ניקוד סעי

       : ________________הבודק שם

 : ________________חתימת הבודק

 : ________________הבדיקההתחלת  תאריך

 הבדיקה: ________________סוף תאריך 
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 לאספקהולוח זמנים  טוביןלניקוד איכות ה טכני מפרט, השירותים מפרט –ב' ינספח 

 כללי ואופי השירותים  .1

על הזוכה לספק את כל בגדי העבודה מעכבי הבעירה ואנטיסטטיים העומדים בדרישות  .1.1
 ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כםבגמר ההליך להס יצורף , אשרזה מפרטהמצוינות ב

 שונים האחזקהלמרכזי  של הטובין שינועוהובלה , אספקה, אריזההזוכה יהיה אחראי על  .1.2
 .2.2בסעיף  המפורטים

במסגרת שעות פעול. מובהר כי השירותים יבוצעו בתיאום מראש עם נציג אגף התהאספקה  .1.3
 (.17:00 – 7:30ה' -העבודה של החברה )א'

כל פגם שיתגלה החלפה במקרה הזוכה יתחייב כלפי החברה לאחריות טיב ומתן שירות  .1.4
ימים ממסירת ההודעה על ידי החברה לזוכה  7הזוכה מתחייב לתקנו תוך  .במוצר שסופק

את כתב האחריות לנציג החברה ביחד עם תעודת המשלוח  ללא עלות נוספת. הזוכה ימסור
 והחשבונית.

, הנובעים מטיב בגדי העבודהמגרעת, ליקוי או פגם שיתגלה ב הזוכה יהיה אחראי לכל .1.5
העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרט המכרז ולהצעה והוא 
יפצה את החברה בעד כל נזק והפסד שנגרמו או יגרמו לה מחמת אחת או יותר מהסיבות 

 .המפורטות לעיל

או תעודת ביצוע \תאימה )תעודת משלוח ו, מתחייב הזוכה להמציא אסמכתא מאספקהבכל  .1.6
או שירות וכדו'(. ללא אסמכתא ואישור ביצוע בידי נציג החברה, החברה לא תשלם עבור 

  ביצוע השירותים.

הודעה על  שליחת, ממועד ימים 14יהיה מקסימום  תגובה , זמןהחלפת בגד פגוםבמקרה של  .1.7
  מציע.כך ל

 החלפת טובין פגומים.כי לא תשולם כל תמורה נוספת עבור  יצויין .1.8

 :ה ואספקההובל .2

עפ"י  וכה ותכלול העמסה ושינוע)במידה ונדרש( תהיה באחריות הז הטוביןהובלה והחזרת  .2.1
 הצורך. 

 לאחד ממחסני החברה שבכתובות: טוביןיובהר כי באחריות הזוכה לספק את ה .2.2

 ;14אזור תעשייה כנות, רחוב האדם  (א)

 , חיפה;16י מרקונ (ב)

 פארק תעשיות רותם. (ג)

 חומרים .3

הזוכה ישתמש רק בחומרים ותהליכים העומדים בדרישות של כל הרשויות של מדינת  .3.1
ישראל. הזוכה יוודא ויהיה אחראי לכך שיישום המפרט לא יגרום לסיכון בטיחותי לאנשים 

 וציוד במתקני החברה. 

יעמדו בדרישות מפרט זה ו/או הזוכה ישתמש בחומרים ממיטב האיכות. חומרים שלא  .3.2
 חוקים ותקנות של רשויות החוק במדינת ישראל יוחלפו על חשבונו במתאימים.

 החברה תאשר את הגוון הצבע )מס' הפונטן( והגזרה בהתאם לצרכיה. .3.3

תינתן  ,)תנאי סף( למכרזובנספח ב'  5כאמור בסעיף  לביגוד המחייביםלתקנים בנוסף  .3.4
 לפי המפורט להלן:ות האיכות לתכונ בניקוד עדיפות

 ואנטי סטטי בעירה מעכב : חולצה מכופתרת / חולצת פולווחולצה מכנס סט 3.4.1

 גרם למ"ר; 240יותר מ על יעלה שלא הבד 3.4.1.1
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ויבוש  C°60של   בטמפרטורה כביסות 50 לפחות לדרישת הבד עמידות 3.4.1.2
 ביבשן.

יוצרו ממיטב חומרי הגלם, לפי כל כללי המקצוע ללא פגמים כגון: בדים ש 3.4.1.3
 כתמים, הבדלי צבע, ופגמי אריגה.

יהיו בגוון שחור או כחול אינדיגו או אפור בלבד, ובצבע אחיד  החולצות 3.4.1.4
 בלבד.

  מס' הפונטון יאושר ע"י החברה. 3.4.1.5

 סגירה אפשרת אם)בחזה(  עליונים כיסים 2מכופתרת: כיסים:  חולצה 3.4.1.6
 .מלאה

יהיה רקום או תפור, ימוקם על הכיס השמאלי העליון של  –נתג"ז  סמליל 3.4.1.7
 ס"מ. 10ס"מ וגובה  5החולצה ובמידות רחוב 

יהיו בגוון כחול אינדיגו או אפור, שילוב של לא יותר משני  המכנסיים 3.4.1.8
 צבעים.

 כפולים. ריגל בתפרי מחוזקים, מ"ס 5גורה ברוחב חלולאות ל 7 לפחות 3.4.1.9

 וכיס אמריקאים כיסים לשני תינתן ותעדיפ, כיסים 3 לפחות מכנס 3.4.1.10
 "ח.דגמ

 . 38-62יהיו זמינות במידות  המכנסיים 3.4.1.11

  ואנטי סטטי בעירה מעכב מעיל 3.4.2

  כחול או שחור בצבע יהיה המעיל 3.4.2.1

 כובע מתקפל או מתנתק צד, כולל כיסי שני חמה, לפחות ביטנה כולל 3.4.2.2

יהיה רקום או תפור, ימוקם על הכיס השמאלי העליון של  –סמליל נתג"ז  3.4.2.3
 ס"מ 10ס"מ וגובה  5החולצה ובמידות רחוב 

 ואנטי סטטי פליז מעכב בעירה 3.4.3

 בצבע שחור או כחוליהיה  הפליז 3.4.3.1

יהיה רקום או תפור, ימוקם על הכיס השמאלי העליון של  –סמליל נתג"ז  3.4.3.2
 ס"מ 10ס"מ וגובה  5החולצה ובמידות רחוב 

 הר מעכב בעירה ואנטי סטטיאפוד זו 3.4.4

 בצבע כתום זוהר.יהיה  האפוד 3.4.4.1

 ס"מ. 5האפוד יהיה עם פסים מחזירי אור ברוחב  3.4.4.2

 סגירה אפשרת אם עליונים כיסים 2- ו תחתונים קדמיים כיסים 2 לאפוד 3.4.4.3
 "א(.מד לדגם)סקוץ'(, )זהה 

 על גב הווסט תהיה הדפסה בצבע שחור עם שם החברה. 3.4.4.4

 

  S – 4XL. במידות זמינים למעט סט חולצה ומכנס מעכב בעירה יהיודלעיל  הפריטים הערה: כל

 

 שם המציע שם החותם תפקיד וחותמת  חתימה תאריך

     

 

 


