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שירותי ל"( מבקשת בזאת הצעות נתג"ז" או "החברה" –חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן 

  :"(מכרזהכמפורט להלן )להלן: " ,מנהלי ביטחון אזוריים )מנב"טים(

 כללי על החברה רקע .3

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה שהינה בעלת רישיון,  .1.1

, להקים ולתפעל את מערכת ההולכה 2332-בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב

ם לגז טבעי בישראל. מערכת זו כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה בתוואי קיי

 Pressureז, תחנות להגפת גז, וכן תחנות להפחתת לחץ הגז )ק"מ, תחנות קבלה לג 833-של כ

Regulating Metering Station - PRMS”)" , גז לקליטת ימי ומתקןהפרושות ברחבי הארץ 

 .(LNG Buoy) נוזלי צבירה במצב טבעי

ראלי, הן מבחינה הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק היש .1.2

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

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

     התחייבויות החברה ללקוחותיה.

להולכת גז טבעי בלחץ  מתוקף תפקידה אחראית החברה להקמתם ולתפעולם של קווי צנרת .1.0

גבוה בקטרים שונים לאורך תוואי מערכת ההולכה וכן של תחנות מסוגים שונים )כגון תחנות 

 להרחיב עומדת החברה הקרובות בשניםקבלה לגז טבעי, תחנות להפחתת לחץ ותחנות להגפה(. 

 .הקיימת ההולכה מערכת את

ורסה ולכלל הציבור האפשרות רשומות למסחר בבהאגרות חוב  לחברה, 602318 מחודשהחל  .1.8

 לסחור בהן.

, החברה כפופה להנחיות 1008-טחון בגופים ציבוריים, תשנ"חיבהתאם לחוק להסדרת הב .1.5

, "(המשטרהמשטרת ישראל )להלן: ", "("כשבטחון הכללי )להלן: "יהביטחוניות של שירות הב

 (.לעניין פעולות אבטחה ימיות) וצבא ההגנה לישראל ,מערך הסייבר הלאומי

   .www.ingl.co.il מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת .1.6

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

  להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.

 והיקפה שרותמהות ההתק .2

נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז זה על  ההתקשרות מהות .2.1

ושאר הנספחים ככל שצורפו למכרז, המהווים  'ינספח נספחיו, לרבות ההסכם המצורף ככלל 

חלק בלתי נפרד ממכרז זה. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון 

 המכרז על נספחיו לרבות בהסכם.  במסמכיבה, המציע, מכל סי

עבור מערכת ההולכה לגז טבעי  אזוריים ביטחון מנהלי 2הנדרשים לחברה הם  השירותים .2.2

למפרט השירותים  לרבות ותנאי כל על" בהסכם השירותיםבלחץ גבוה, כמפורט בהגדרת "

 "(.השירותים)להלן: " להסכם 'א נספחהמצורף כ

 במכרז והאיכות הסף תנאי על עונים אשר, נפרדים יםמציע 2על ידי השירותים יינתנו לחברה  .2.0

 "(.האזוריים הביטחון מנהלי)להלן: "

 השירותים ."טיםמנבה - על ידי המציעים מוגבריםיחסי אמון אישי  דורשים השירותים .2.8

יחתום  "טים מהמנבכל אחד  .םממטע אחר"י ע לאו "טיםמהמנב אחד כל"י ע במלואם יינתנו

http://www.ingl.co.il/
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 נים"י המציעים כקבלע ינתנו. השירותים נפרד מול החברה שירותיםל הסכם ע במישרין

בכל הקשור  החברהזכויות כלשהן מול  םאו למי מטעמ הםמבלי שיוקנו ל םעצמאי יםחיצוני

 ליחסי עובד מעביד.

, ותוך מתן גיבוי לפי נפרד קבועאחד ממנהלי הביטחון יבצע את השירותים באזור גיאוגרפי  כל .2.5

 .החברה צרכי לפיגיאוגרפי אחר,  צורך באזור

יבצע שירותיו באופן יום יומי שוטף וקבוע בהיקף המשקף משרה חודשית  הביטחון מנהל .2.6

 מלאה, עפ"י תשלום גלובאלי לחודש. 

או בכל מקום אחר, בהתאם לצורך  החברה באתריהביטחון יידרש לבצע את השירותים  מנהל .2.7

 .החברהולדרישות 

בכל עת במסגרת מתן השירותים אקדח פרטי להגנה עצמית.  מנהל הביטחון יידרש לשאת .2.8

מובהר כי מימונו של האקדח לרבות אחזקתו מוטל בלעדית על מנהל הביטחון. החברה אינה 

אחראית לממן את האקדח עבור מתן השירותים, והאחריות לכך מוטלת על מנהל הביטחון 

 בלבד.

השבוע יהיו בהתאם לצרכי החברה  במהלךהשירות הספציפיים  ומועדי השירותיםמתן  ימי .2.0

 צרכי לפי ויותאמו ישונו השירותיםומתן  ושעות יתכן כי  מובהרוכמפורט במפרט השירותים . 

 ובכפוף, ההתקשרות תקופת במהלך הביטחון מנהל עם בתאום הממונה"י ע שיקבע כפי החברה

 . הדין לדרישות

וחול המועד תבוצע בהתאם  ומועדים חגיםבסופי שבוע )שישי ושבת(, ערבי חג,  השירותיםמתן  .2.13

 להחלטת הממונה, כמפורט במפרט השירותים.

 הם הממונה"י ע שיקבעו הזמנים בלוחות והתוצרים השירותים למתן הביטחון מנהל זמינות .2.11

למעט בגין  אחרים שירות מתן או עבודה בכל יעסוק לא הביטחון מנהל. ההתקשרות מעיקרי

 .ההשירותים לפי מכרז זה עבור החבר

 לתמחר המציע ועל" נוספות"שעות ב שירותיםמתן  בגין נוספת תמורה תשולם לא, מקרה בכל .2.12

"(, בהתאם לתכולת השירותים כלול הכל)" גלובאלי באופן המתומחרת הצעתו במסגרת זאת

 והיקפם כפי שתוארה באופן כללי במסמכי מכרז. 

לרבות שעות  ,היקפם, רשיםהנד ותיםהשיר תכולתלגרוע מן האמור, המידע המלא בגין  מבלי .2.10

 .השירותים מפרטב מפורטכ םביצוע מקום

גם בחלוקה לאזורים אחרים, מעת  האזוריים הביטחון מנהלי אתלהפעיל  רשאית תהיה החברה .2.18

ההתקשרות  לעת, בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי מבלי שיהיה בכך לשנות את תנאי

 לרבות תמורת ההתקשרות.

דחיפות והחשיבות שבמתן השירותים לחברה. על כן בהגשת הצעתם מובא לידיעת המציעים ה .2.15

המציעים מתחייבים שבכל מקרה לא ינקטו, במישרין ו0או בעקיפין, בכל פעולה שיש בה לעקב 

 ומתןו0או לדחות ו0או לעצור את הליך זה ו0או כל הליך אחר בו נקטה החברה לפי דין 

 דין.השירותים על פיו מבלי לגרוע מסעדים אחרים שב

 בדיקת התאמה ביטחונית .1

שירותים לפי מכרז זה, במתן האשר יועסקו  האזוריים מנהלי הביטחוןלצורך מתן השירותים,  .0.1

ראיון  לרבות ,בחירת הזוכים טרם, עפ"י נהלי החברה יחויבו לעבור בדיקת התאמה ביטחונית

צורך(.  י"פ)ע הלאומי הסייבר מערךו , שב"כבפני ועדת כשירות מנב"טים של משטרת ישראל
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מסמך לבקשת ועדת  לראיון, ויחתום על כ לשם כך, המציע ימסור כל מידע, לרבות באמצעות

 כשירות זו ובמועד שתחליט.

כאמור באמצעות  הכשירות ועדתמ אישור קבלתו הביטחונית ההתאמה בדיקת תוצאותל בכפוף .0.2

ולתנאי  הצעתול בהתאםהחברה, תמסור החברה למציע הזוכה הודעה כי זכייתו נכנסת לתוקף 

 .המכרז

כפופה  במכרזהצעתו המציע מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי ידוע לו כי זכייתו  בהגשת .0.0

ועדת הכשירות כאמור שיכולה להחליט, מכל סיבה, שלא  אישורו ביטחונית התאמה בדיקתל

לאשר את זכייתו. לכן העדפת החברה של מציע כלשהו, או הכרזתו כ"זוכה" אינה מהווה 

 עמו. של החברה ו/או להתקשרות במכרזבות ו/או מצג מכל סוג לזכייתו התחיי

ועדת הכשירות ו0או החברה ו0או מי  נגד טענה כל על מראש מוותר המציעהאמור לעיל,  לאור .0.8

מטעמם, לרבות אפשרות לטעון בכל הליך כלשהו, לרבות ערר ו0או ערעור ו0או עתירה, על 

 גורם0או ו החברה לנהלי בהתאם בטחוני אישור מתן אי בשלהחלטתה של ועדת הכשירות ו0או 

 בבדיקות עמידה אי בשל זכייתו בביטול צורך של במקרה לרבות, החברה את המנחה חיצוני

 .הביטחוניות ההתאמה

חון בגופים חוק להסדרת הביטו0או הקצין המוסמך על פי ה הכשירות ועדת החליטה בו במקרה .0.5

 שיקול לפי רשאית החברה תהא, כאמור מציע לאשר לאש החברה0או ו 1008-ציבוריים, תשנ"ח

, בכפוף לכך וכך הלאה ביותר הטובה הבאה ההצעה היא שהצעתו למציע לפנות הבלעדי דעתה

 להלן. 22.8.8 שאותו מציע עומד בדרישות האיכות המינימאליות הקבועות בסעיף 

 תחילתםומועד  תקופת השירותים .8

חודשים,  28 עד תהא לתקופה של"( הזוכה)להלן: " במכרז שיזכה המציעעם  רותההתקש .8.1

 ההתקשרות תקופת)להלן: " כמנהל ביטחון אזורי וובמהלכה תיבחן שביעות הרצון משירותי

 התקופל הראשונהההתקשרות  תקופתלחברה שמורה האופציה להאריך את . "(הראשונה

באותם  ,שנים במצטבר 8, ובסה"כ "(ופציההא תקופת)להלן: " חודשים 28 של עד נוספת

 החברה. ידי עלמבלי שיהיה בכך משום התחייבות או מצג  ,התנאים

תום  כללפני  אחדחודש  עד לזוכההודעה בכתב  ידי עלאופציה כאמור תבוצע ה תקופתמימוש  .8.2

תקופת התקשרות. עם מסירת הודעת החברה על רצונה להאריך את תקופת ההתקשרות יפעל 

 הסכם.ההשירותים בהתאם להוראות  מתןהמשך למיד  הזוכה

 מהיום מאוחר יחלו לא מקרה ובכל מיידים הם זה למועד נכון לחברה הנדרשים השירותים .8.0

 .הזכייה הודעת ממועד העוקב לחודש הראשון

אי זמינות למתן השירותים מיידית תהווה עילה לביטול ההתקשרות עם המציע הזוכה, והזוכה  .8.8

 .ה ו0או דרישה בקשר עם ביטול כאמורמוותר על כל טענ

 שירותים בשטחים המוגדרים כ"שטחי אש" ושטחים ביטחוניים  ביצוע .5

חלק ממערכת ההולכה )קיימת ועתידית( עוברת בשטחי אש, שטחים ביטחוניים ושטחי  .5.1

"( לכן יתכן כי שטחי אשאימונים ושטחים שבהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון )להלן: "

בתוכם תוך מתן הגבלות קבועות ו0או זמניות, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י  נוינתהשירותים 

 משרד הביטחון.
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 משרד כלפי, בעתיד להתחייב שתידרש ויתכן החברה התחייבה כאמור שירותים לאפשר מנת על .5.2

 ועל החברה על ומטילים האש בשטחי עבודות המסדירים התחייבויות וכתבי בהסכם הביטחון

 שיפוי חובת, ביטוח, אחריות, היתר בין, שונות הגבלות מטעמה רותיםהשי ונותני הקבלנים

בהגשת הצעות המציע מתחייב  "(.ההסדרים)להלן: " הביטחון משרד כלפי סודיות על ושמירה

      .כי יפעל בהתאם להתחייבויות והגבלות אלה, ככל שיימסרו לו ע"י החברה

 להשתתפות במכרז  סף תנאי .6

ורק מציעים העומדים בעצמם, במועד הגשת הצעתם, בכל תנאי הסף להציע הצעות אך  רשאים .6.1

 :המפורטים להלן

 ;מוסף ערך מס חוק לפי מורשה עוסק הינו המציע .6.1.1

 ;25המציע הינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל והינו מעל גיל  .6.1.2

המציע הינו בוגר קורס מנהלי אבטחה, במוסד שהוכר על ידי משטרת ישראל ובקורס  .6.1.0

 ידי משטרת ישראל;שאושר על 

המציע הינו בוגר קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי  .6.1.8

 ;או ביחידת הממונה על הביטחון במשרד הביטחון או בשירות בתי הסוהר

ועד המועד האחרון  2315 למציע ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך השנים .6.1.5

 ;רבוע מ"ק 5, בשטח המשתרע על לפחות אזורי , כמנהל ביטחוןלהגשת הצעות במכרז

חוק כלי  –)להלן   1080-למציע רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי חוק כלי ירייה, התש"ט .6.1.6

יריה(, או שמנהל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו אישר שאין בידו מידע בנוגע 

ץ שלא לתת ב לחוק כלי יריה, אשר בשלו היה ממלי11א או 11כאמור בסעיפים  מציעל

 ;מציערשיון לנשיאת כלי יריה לאותו 

 ;מורשה בדבר כשירותו הרפואית רופאאת מ אישורלמציע  .6.1.7

או שיינתן לו פטור מתנאי סף  למציע תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל .6.1.8

 ;(*) 1008-חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"חלזה בהתאם 

ומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, מנהל פנקסי חשבונות ורש המציע .6.1.0

 והתצהירים הנדרשים לפיו; האישורים כל בידו, וקיימים 1076-התשל"ו

, ניתן לפטור את המציע 1008-חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"חל בהתאם (*)

ובלבד שהוכח להנחת דעתו של יירשמו, וזאת מטעמים מיוחדים ש ,6.1.8 ס' בסף ה תנאימ

, כי לאור (ו/או נציג מערך הסייבר הלאומי הקצין המוסמך )קצין משטרה ו/או נציג שב"כ

ניסיונו, הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד אף שלא התקיים לגביו 

 .התנאי האמור

לא תובא לדיון. על  המפורטים לעיל הם תנאי סף; מציע שלא יעמוד בהם, הצעתו התנאים .6.2

 ההצעה לכלול את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל. 

, די בהם כדי להוכיח את עמידת להלן 15  בסעיףשיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור  המסמכים .6.0

רה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, אשר . יחד עם זאת, יובהר כי החבהמכרזהמציע בתנאי 

שיכול  –אמור להתקיים במועד הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת, לבין דרכי הוכחתו 

ותושלמנה גם לאחר הגשת ההצעות. זאת, מבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות החברה על פי 

בר נדרש על תנאי מכרז זה, לרבות סמכותה לדרוש תיעוד, הסברים או מסמכים נוספים, אם הד

פי שיקול דעתה. כמו כן, יובהר, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים 
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ברשותה ו0או יועצים מטעמה לצורך בדיקת ההצעות, לרבות תנאי הסף, וזאת אף אם נפלו 

במענה שהוגש תקלות, השמטות, העדר תיעוד מספיק, בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין 

 .אם לאו

 סור על תיאום הצעות, הגשת הצעות משותפות וניגוד ענייניםאי .7

אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים  .7.1

 וכיו"ב.

מציע או בעל זיקה למציע ו0או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה  .7.2

יאום הצעה": לרבות בהסכמים, הסדרים, הבנות למציע האחר ו0או מי מטעמם. לעניין זה, "ת

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

ואסטרטגיות להצעת מחיר, מסירת ו0או החלפת ו0או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו 

 בצורה אחרת בין מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם. 

ם הקשורים באופן כלשהו, כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו, חברת אם וחברת בת, או מציעי .7.0

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

מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו0או עובדיו  .7.8

יימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע למי ממנהלי ו0או עובדי החברה, ככל שק

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

 ידי הבעלים 0 מנכ"ל 0 מורשי החתימה של המציע.

שאין  יתחייביתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. המציע  המציע .7.5

 מין, ולא יהיה לו במהלך תקופת מתן השירותים ניגוד עניינים ו0או חשש לניגוד עניינים מכל לו

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

השירותים או כתוצאה מהם, ביחס למציע ו0או  מתןשבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך 

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

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

 עניינים, במתן השירותים לחברה. 

 ולחתום לגרוע מהצהרות המציע ומחובתו למסירת מידע כאמור, כל מציע יתבקש למלא מבלי .7.6

 וכל השלמות, עת בכל לדרוש רשאית תהא החברה. עניינים ניגוד היעדר ייןבענ 'ד נספחעל 

. המידע שיתקבל ישמש לשם בחינת אפשרות להתקשר העניינים ניגוד לנשוא הנוגע נוסף מידע

הסדר למניעת ניגוד עניינים אשר יהווה תנאי להתקשרות, על פי  עריכתו0או לשם  המציעעם 

 הבלעדי והמוחלט של החברה.  דעתה לשיקול ובהתאם ייןהענ

 חשש קיים לפיה קביעה או עניינים ניגוד של במצב המציע הימצאות בדבר ההחלטה .7.7

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

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

 הבלעדי והמוחלט של החברה. 

שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע, הגם אם הצעתו נמצאה מתאימה  החברה .7.8

ומיטבית לחברה ו0או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו0או להפסיק את 

, במישרין או ההתקשרות עם המציע הזוכה בכל עת, במקרה שהמציע נמצא או עלול להיות

הליך זה לבין ענין אחר  במסגרתבעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים 

 שלו. 
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 המיטביתבו תחליט החברה שלא להתקשר עם מציע אשר הצעתו בהליך תימצא  במקרה .7.0

לחברה, בשל הימצאותו בניגוד עניינים או חשש להימצאותו בניגוד עניינים או במקרה בו 

רה תחליט להפסיק את ההתקשרות, החברה תהיה רשאית להתקשר עם המציע אשר החב

, בכפוף לעמידתו בכל תנאי הוראות וכך הלאה הצעתו תדורג במקום השני בדירוג ההצעות

 מכרז זה.

מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או  .7.13

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

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

ותיחתם על ידו. המציע יחתום על הצהרה בדבר היעדר קיומה של זיקה אישית בנוסח המצורף 

 . 'ה נספחכ

ניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים אלה בחוק " הינו בעל עבעל זיקהלעניין סעיף זה, " .7.11

 .1068-ניירות ערך, התשכ"ח

 וקיימות קוד אתי .4

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

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

 .ויוכרז כזוכה במידה להוראותיו

 עיון במסמכי המכרז וקבלתם .0

 וכתובתש, באתר האינטרנט של החברה ללא תשלום ניתן לעיין במסמכי המכרז .0.1

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

 .ניתנים להגשה )מסומנים בסימן מים(

 בתיאום, תשלום ללא המקורייםאת מסמכי המכרז  לקבלו להירשםהגשת הצעה יש  לצורך .0.2

   c-tender@ingl.co.il :מראש באמצעות כתובת הדוא"ל

 והמציע המסמכים מקבל שם את: החברה לנציג מציע כל ימסור ,המכרז מסמכי בקשת בעת .0.0

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

 .למציע הודעות למסירת"ל דוא כתובת

 למכרז זמנים לוח .39

 הינו כדלקמן: מכרזל הזמנים לוח .13.1

 34/4/2929  הבהרות לבקשת אחרון מועד א

 להגשת הצעות מועד ב
ועד ליום  37:99 – 90:99ין השעות ב 3/0/2929מיום  החל

 ("המועד האחרון להגשת הצעות")  37:99 בשעה 2/0/2929

 

שיקול דעתה הבלעדי, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לדחות כל מועד מן  פי עלרשאית  החברה .13.2

משתתפים שנרשמו וקיבלו את מסמכי לתימסר  כךלעיל והודעה על  המפורטיםהמועדים 

 .מכרזרו בעת קבלת מסמכי ההמען שמס פי על המכרז

  

http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/
mailto:c-tender@ingl.co.il
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 הבהרות ותיקונים למכרז .33

, בפניה בכתב בשפה תנאיוו המכרזלכל עניין לגבי  בקשררשאי להגיש בקשה להבהרות  מציע .11.1

              :                  אלקטרוניה דוארהלכתובת  לעיל (א)13.1 בסעיף  הנקוב למועד עדהעברית 

c-tender@ingl.co.il  מס מכרז"יציין על בקשתו עבור  המציע' INGL/TENDER/2020/25 

 .""טים(מנבאזורי ) ביטחון מנהלי שירותיל
תהיה רשאית שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון למשלוח שאלות,  החברה .11.2

 יקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי.בהתאם לש
של  בלעדיה הקול דעתבשי תהיה כאמור הבהרה בקשות או לשאלות להשיב אם ההחלטה .11.0

 . החברה
 כלשהו תיקון או ההבהרה לבקשות או לשאלות תשובות להוציא החברה תחליט בו מקרה בכל .11.8

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

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

. החברה תתחשב רק וההסכם המכרזויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  המכרזאת מסמכי 

 החברה תשובות קבלת את בכתב יאשרו המציעיםבתשובות שניתנו על ידה כאמור לעיל. 

(, יהיו תקפות כלפי המכרז לתנאי תיקונים לרבותשובות אלה ), אך בכל מקרה תלהבהרות

 המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.
 המשתתפים על. חובה זה ונספחיו או כל חלק מהם מכרזרשאית לשנות את תנאי  החברה .11.5

 , הבהרות,ותחברה לצורך קבלת הודעהשוטף באתר האינטרנט של  באופןלהתעדכן  במכרז
 רסם על ידי החברה במהלך המכרז.תיקונים וחומר שיפו

 תוקף ההצעה .32

החברה תהא רשאית להורות על . 3/2/2923 יוםל עדשתוגש לחברה תהיה בתוקף  ההצעה .12.1

דעתה הבלעדי, לרבות הארכת כל תנאי  שיקול פיל 13/1/2923 יוםהארכת תוקף ההצעות עד ל

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

במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו0או כל תנאי בקשר עמה כאמור לעיל, לא ישותף 

 .המכרזבהמשך 
 או החברה באישור אלא, הגשתה לאחר תנאיה על המקורית הצעתו את לשנות רשאי אינו מציע .12.2

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

 .החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי, ההצעה לפסילת

 הנחיות להגשת ההצעה .31

בהתאם להנחיות המפורטות להלן.  הכלמציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים,  הצעת .10.1

נאי אחר שעל המציע להוכיח גם לעמידה בתנאי הסף ולכל ת ויתייחס בהצעה המסמכים

 לחברה.
כללית  )מפהבהתאם למקום מגוריו זורי האבטחה שלהלן, מא אחדמציע יציע הצעה בעבור  כל .10.2

 :(השירותים מפרט לנספח מצורפת האבטחה אזורי של להתרשמות בלבד
 .צפון אזור .10.2.1

 .דרום אזור .10.2.2

 .האזורים שנירק לאחד מ הצעה להגיש ניתן

mailto:c-tender@ingl.co.il
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 ביטחון מנהלי לשירותי פומבי מכרז" יכתבראשית עליה  במעטפהיגיש את הצעתו  מציע .10.0

מעטפה )א(  שתי מעטפות סגורות נפרדות שתסומנה. המעטפה הראשית תכלול "2929 אזוריים

 , כאשר:)ב( מעטפהו
את כל  ותכלולניסיון המציע,  ופירוטתתייחס לעמידה בתנאי הסף  'א מעטפה .10.0.1

 להלן.  15  בסעיף המפורטיםהמסמכים 

נספח ביר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר הצעה תתייחס רק להצעת המח 'ב מעטפה .10.0.2

 .'אהמחיר במעטפה  הצעת טופסלצרף את  אין .המציע ידי על חתום כשהוא 'ט

 בכריכת או בקלסר יוגש עותק כל (. אחד העתקעותקים )מקור בצירוף  בשניתוגש  ההצעה .10.8

 .דבק בכריכת הצעות להגיש אין. בלבד ספירלה
 ".מקור" בירורב עליה ירשם אשר מקורה בהצעת ייכללו מקוריים מסמכים .10.5
ומסמכיו ולתנאי  המכרזלא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי  מציע .10.6

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

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

לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  הכלאו להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה. 

 והדין.  המכרזלחברה לפי 
לסעיפים יקפיד להגיש את הפרטים בהצעתו באופן מסודר, לוגי ומובנה תוך חלוקה  המציע .10.7

 ראשיים ומשניים תוך ציון הסעיף במכרז אליו הוא מתייחס. 
רשאי לצרף כל אישור, המלצה ומידע רלבנטי בדבר ניסיונו וכישוריו בהתאם לרלבנטיות  מציע .10.8

 לפרטים הנדרשים.
 חלק אם אף, הנדרשים הפרטים כל לגבי פרטים להגיש יש מלאה הצעה הגשת לצורך כי, מובהר .10.0

   .האיכות בחינת במסגרת ניקוד מקבלים םאינ מהקריטריונים

 מקום להגשת ההצעה .38

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

 'מס בניין) עתידים מגדלחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, לעיל:  (ב)13.1  בסעיף כמצוין הצעה

  עתידים, תל אביב. קרית ,והתקשרויות רכש מחלקת, 12 קומה ,2348רח'  (,4

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

 .שלעיל

 .כלל תידון לא - הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלאלמכרז  הצעה

 להצעהשיש לצרף  המסמכים .35

 לעיל: 10.0.1 שיגיש כאמור בסעיף  'א למעטפהלצרף  המציעפירוט המסמכים שעל  להלן  

כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, , על נספחיו (מכרזה) זה מסמך .15.1

ודי הנספחים המיועדים לחתימה למכרז ובעמ 21ובחותמת המציע וחתימה מלאה בעמוד 

 ;מלאה
כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, ובחותמת המציע , נספחיועל  ההסכם .15.2

 (;'י נספח) ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה להסכם 16וחתימה מלאה בעמוד 
  מוד.ע להסכם כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל 'א נספחהשירותים,  מפרט .15.0
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 ;מורשה עוסקתעודת  העתק .15.8
עו"ד  ידי עלהמציע ומאושר  ידי על חתוםו מלאעל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר .15.5

 (;'א נספח)
, בהתאם לחוק עסקאות גופים המציע של במקור מס ניכוי ואישור ספרים ניהול אישור .15.6

 ;ציבוריים
 מוסמך; רופאאת מאישור כשירות רפואית  .15.7

אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע וגד כחברה, והמציע מא במידה .15.8

 (;'ב נספח)על ההצעה, חתום כדין 
 ואכשה 'ג נספחכ "בהמצ חסבנו ופירוט ניסיונו של המציע בדבר עמידה בתנאי הסף תצהיר .15.0

את אזור האבטחה  בנספח זה לסמן המציע על ;"דעועל ידי המציע ומאושר על ידי  םחתו

 רק להגיש הצעה ניתןלמכרז  10.2 )לפי סעיף  עבורו מוגשת ההצעה (או דרום צפון)י הרלבנט

  לאזור אבטחה אחד(.

 (;'ד נספחהיעדר ניגוד עניינים ) בנושאוהתחייבות חתומה ע"י המציע  הצהרה .15.13
 ;('ה נספחהצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית ) .15.11
בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים אם המציע הוא עסק  .15.12

 ;'ונספח כ, על פי הנוסח המצורף 1002-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בהתאם לסעיף 
 ;'ז נספחכ המצורף הנוסח פי על, האזורי הביטחון מנהל וכישורי ניסיון לעניין שאלון .15.10

 ;'חנספח כ , על פי הנוסח המצורףהמציע נציג עם התקשרות פרטי .15.18
הכוללים, בין היתר, התייחסות לשנות הניסיון הרלבנטי של  המציע של מפורטים חיים קורות .15.15

 ;המציע למכרז זה, השכלה, תעודות, הסמכות והמלצות רלבנטיות
 )בנפרד מקורות החיים(; המציע כמנהל ביטחון אזורי ניסיוןאובייקטיבי המעיד על אישור  .15.16

 ת"ז של המציע, כולל ספח; העתק .15.17
שניתנה למציע בגין קורס מנהלי אבטחה, במוסד שהוכר על ידי משטרת  "בוגר" תעודת העתק .15.18

 ;ישראל משטרתישראל ובקורס שאושר על ידי 
שניתן למציע המעיד על סיום קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות  אישור .15.10

 ; במשרד הביטחון או ביחידת הממונה על הביטחון הביטחון הכללי או בשירות בתי הסוהר
)להלן: "חוק כלי  1080-רישיון המציע לנשיאת כלי ירייה לפי חוק כלי ירייה, התש"ט העתק .15.23

במידה ואין למציע רישיון לנשיאת כלי יריה כאמור, יהיה עליו לחתום על טופס . יריה"(

יריה, כלי  כאמור בחוק הבריאותמשרד מנכ"ל הסכמה למסירת מידע לקצין המוסמך על ידי 

 לעיל; 0.1 בסעיף אמור על פי הו

, במידה תעודת תואר ראשון לפחות שניתנה למציע ממוסד אקדמי מוכר בישראל העתק .15.21

 ;והמציע בעל תואר ראשון
 ;המכרזהבהרה ו0או תיקון ששלחה החברה למציע במסגרת  כל .15.22
 ע;מת המצי"ת וחותבר, חתומים המכרזהבהרה ותיקון שנשלחו במהלך  כל .15.20
 התקליטור) של הצעתו 'א מעטפהכל המסמכים שמגיש המציע ב נסרקו בו( CD) תקליטור .15.28

  ;(ההצעה של' )המחיר( ב שבמעטפה והמידע המסמכים את יכלול לא
 ;ועל פי דין המכרזמסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי  כל .15.25
 ין אחרת. "ת, אלא אם צוברעל פי כל מסמכי ההצעה יוגשו חתומים  הנדרש אחרמסמך  כל .15.26
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 לעיל: 10.0.2 שיגיש כאמור בסעיף  'במעטפה לצרף ל המציעפירוט המסמכים שעל  להלן 
 (. 'טנספח הגשת מחיר הצעה חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע ) טופס .15.27

 דרישה למידע נוסף .36

 לאמור הרותוהב השלמות חלקםמו0או  ציעיםמהמ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש החברה

 וככל, המציעים שאר עם כן לעשות שתידרש מבלי, דעתה להנחת, פה, בכתב ו0או בעל תםבהצע

 .המציעים בין השוויון עקרון שיישמר

 הגשת ההצעה הכספית .37

 על. חדשים בשקלים 'ט נספחכ"ב המצ הצעת המחיר טופס גבי על רק תוגש הכספית ההצעה .17.1

מקרה לא תעלה על  בכלהמחיר  הצעת. )ללא מע"מ( הצעתו מחיר את בטופס בלנקו המציע

 ."(מקסימום מחיר)" לחודש "מ(מע)לפני  ₪ 23,999 של מירביההמחיר 
כלול" ותכלול את כל  הכל" בסיס על לחודש גלובאלית תהיה המציעשל  המחיר הצעת .17.2

 אחרת במפורש במכרז. במישרין ובעקיפין, אלא אם צוין השירותים מתןהכרוכות  העלויות

 ירייה כליאקדח )אשר הינו  אחזקתת ווהצטייד, אך מבלי למעט, לרבות תכלול המחיר הצעת

נשק  רשיוןאישי בבעלות פרטית של המציע(, הצטיידות בתחמושת עבור האקדח, חידוש 

השירותים המצורף  מפרטבכמפורט  הכלו, נשק הסמכות ביצוע, בקשר לכך ותשלומי אגרות

 .'א נספחכ להסכם
 ₪ 1,999תשלם החברה למנהל הביטחון סכום חודשי בסך  ,שלעיל הגלובאלית לעלות בנוסף .17.0

טלפון  לרבות מטעם החברהברכב ייעודי בחודש מלא,  "שימוש"שווי  מיסויבגין ( מ"מע)לפני 

 שווי)" השירותים למתן הביטחון למנהל החברה"י ע יסופקו אשר, יעודיותנייד ואפליקציות 

 ."(שימוש
משולמת ע"י החברה בשל חובת תשלום שווי מס  בגין שווי השימוש נוספת עלות .17.0.1

 למנהל תשולם היא, זאת ולאור, מלא בגין שווי השימוש ברכב וטלפון נייד כאמור

 בהתאםו, בהתאם לדין כסדרו מצדו המס שווי תשלום להוכחת בכפוף רק הביטחון

 .('י נספח) השירותים בהסכם לאמור
, סיבה מכל, הנייד והטלפון ברכב השימוש שווי מס בעלות שינוי ליחו שבו במקרה .17.0.2

 את הביטחון למנהל החברה תשלם"ב, וכיו הדין, הרכב בסוג שינוי בשל לרבות

)ומבלי  תבוטל או תפחת, תגדל זאת שעלות בין, השימוש שווי מס של בפועל העלות

 .המס גובהל הרלבנטית התקופה פי על( קבלני רווח תוספת תכלול זאת שעלות
על ידה  המאושר הנסיעות להיקף בהתאם, דלקבגין עלויות  בנוסף תשלם החברהכן,  מוכ .17.8

 .השירותים מפרט נספחב מפורטכו
אין זוכה או מציע כאמור לעיל,  17.0  בסעיףוהעלות הנוספת המפורטת  למעט התמורה שלעיל .17.5

לום, החזר או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו, עבודתו לעיל זכאי לכל תש

 ושירותיו, במישרין או בעקיפין, לרבות ומבלי למעט:
פנסיוניים בהם מחוייב ו בעבור הוצאות, עבודה משרדית, תשלומים סוציאליים 17.5.1

המציע לפי חוק, ערבויות, לינה, ארוחות, ביגוד, פיקוח, הוצאות משפטיות, הוצאות 

קשר עם הגשת ההצעה, כל מס )למעט מע"מ(, היטלים ואגרות, וכל הוצאה אחרת ב
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השירותים, החזר הוצאות,  למתןוכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים 

 עלויות שונות בהם נשא המציע וכיוצא בכך.

 .מדי כל שנההתמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן  .17.6

 נכללות אשרב"שעות נוספות"  שירותיםן מתבכל מקרה, לא תשולם תמורה נוספת בגין  .17.7

 ועל המציע לתמחר זאת במסגרת הצעתו.הגלובאלית שתשולם למציעים  רהבתמו

 .להסכם נספח א'ראה מפרט השירותים ב – מתן השירותיםשעות ימי ולעניין  .17.8

אין לרשום הסתייגויות כלשהן בנספח הצעת המחיר ובמידה ותרשמנה ביוזמת המציע הן לא  .17.0

בהתאם  המכרזמחייב כלפי החברה אלא אם כן אישרה אותן בכתב במהלך יהוו בסיס 

 לתנאיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

בהגשת ההצעה מוותרים המציעים מראש על כל טענה ו0או תביעה בקשר לאמור לעיל ויהיו  .17.13

 מנועים לטעון כלפי החברה טענה כלשהי העומדת בסתירה לאמור לעיל. 

 דמותברור ובדיקות מוק .34

 : כמצהיר המציע יחשב בהליך הצעתו הגשת עם .18.1

 והגבלות השירותים למתן הנדרש המידע כל את לידיו קיבלכי לפני הגשת הצעתו,  .18.1.1

את השירותים  לתתבקשר עמם יידרש  מאפייניהם אתבדק היטב ו עליהם שחלות

אחר  רלוונטיכל מידע  כןו שירותיםה למתן הנדרש וכל, םוטיב םמעת לעת, כמות

0או ו מידע לרבות הסכםות כל מידע ונתון הנדסי, כלכלי ומשפטי( לביצוע ה)לרב

 ,וכן; החברה מטעם, שהיא דרך בכל נמסר אם, הנמסר מצג
 עבודות מביצוע הנובעים המיוחדים ולסיכונים הבטיחותית לרגישות מודע הוא כי .18.1.2

, והביטחון הבטיחות דרישות בכל לעמוד וביכולתו טבעי לגז למערכת ובסמוך על

 הבטיחות הוראות פי על והמתחייבים הנדרשים הזהירות אמצעי נקיטת לרבות

 והוגן ומניח דעתו בהתחשב עם כלל תנאי ההסכם וכי דין כל פי על0או ו בחברה

 .ומועדיו
מסירת מידע מכל סוג ובכל דרך מטעם החברה, לרבות הוא מודע לכך שכל  כי .18.1.0

קבלתם של מסמכי המכרז ו0או  במסמך ו0או באמירה מכל סוג שנמסרו למציע לפני

עד למועד הגשת ההצעות, במידה שנמסרו, בטלים, ולא ייצרו מצג ו0או התחייבות 

לא יהיה רשאי להסתמך עליהם. הוא  כימסוג כלשהו של החברה ו0או מי מטעמה ו

רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו, בצירוף תיקונים, הבהרות וכדומה  כי

ובכתב במהלך המכרז ולמטרת ניהולו, יחייבו את שהוציאה החברה באופן רשמי 

מוותר מראש על כל טענה שיכולה  הואבהגשת הצעתו וכי הוא מודע לכך ש החברה

 להיות לו בקשר להצעתו ולאמור לעיל כלפי החברה ו0או מי מטעמה.
והמציע מצא טעות ו0או אי התאמה ו0או סתירה ו0או השמטה ו0או חוסר בקשר  במידה .18.2

עליו להביא זאת בכתב לידיעת החברה בצירוף הפירוט  המכרז0או במסמכי לאמור לעיל ו

הנדרש, לפני המועד שנקבע להבהרות ולתיקונים ובכל מקרה לפני מועד הגשת ההצעות, 

 של הבלעדי דעתה שיקול לפי נתנויכמפורט בהזמנה זו, על מנת לקבל את הנחיות החברה שי

 .המכרז כימממס דנפר בלתי כחלק המציעים את ויחייבו החברה
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לא יגרעו  המכרזמסמכי  במסגרתכלשהו  שירותמקרה, השמטה ו0או חוסר לביצוע  בכל .18.0

 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 .18.8

  גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות הצעתו.  בגין כל

 אחריות לבטיחות .30

מטעמו ויידרש להישמע להוראות הבטיחות, אם וככל לבטיחותו וכל הבא הזוכה יישא באחריות 

שתינתנה על ידי החברה ו0או גורמים אחרים וישתף עמם פעולה. למען הסר ספק, פירוט מלוא 

 נספחיו. הדרישות בנושא הבטיחות הן כמפורט בהסכם על

 הוראות ותנאים מחייבים .29

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 

יבוציים הכלליים ו0או העבודה והבטיחות הרלוונטיים, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הק

המיוחדים ו0או 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 

ולל הטבות פי הסכמים אלה. בהגשת הצעתו מתחייב המציע לשלם לעובדיו שכר ברוטו שאינו כ

 סוציאליות ותשלומים נלווים שלא יפחת מהמתחייב לפי דין.

 הוצאות השתתפות במכרז .23

כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות  ,כמוה כהצהרת המציע מכרזב ההשתתפות עצם .21.1

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

כונה, תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על ההליכים לפיו, הגשת ההצעה ועד

כאמור, וכי לא תהיה  המכרזאחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע, ללא קשר לתוצאות 

למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור 

 והחברה לא תישא בכל אחריות לכך. 
, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, המכרזלעיל, במקרה של ביטול  לפגוע בכלליות האמור מבלי .21.2

ו0או במקרה של  המכרזלרבות מסיבות הקשורות לחברה ו0או במקרה של תיקון מסמכי 

פסילת מציעים ו0או הצעות ו0או אי בחירתם או ביטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, 

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

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

 והערכתן ההצעות לבדיקת מידה אמות .22

  . בעבור כל אזור אבטחה )צפון, ודרום( בנפרדינוקדו  ההצעות .22.1

 קתבדי, יעבור אבטחה אזור אותו בעבור ביותר הגבוה המשוקלל הניקוד בעל שיהיה המציע .22.2

 0 בסעיף  כאמור ,"טיםהמנבועדת כשירות  אישור קבלתו מטעם החברה ביטחוניתהתאמה 

 .השלבים כמפורט להלן פי על והכול, זוכהה מציעכ ייבחרלעיל, 
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 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף –ראשון  שלב .22.0

 הסף בתנאי עומד המציע אםהעל מנת לקבוע  'א מעטפהתבחן את תכולת  החברה .22.0.1

 הצעה. לעיל 15  ףבסעי כמפורט הדרושים המסמכים כללאת  רףיצ הוא אםהו

 .הסף על תיפסל –לעיל  פורטו אשרשאינה עומדת בתנאי הסף 
)למעט הצעת המחיר(  לגבי כל שלבי המכרז וצרופותיהכל מסמכי ההצעה  בדיקת .22.0.2

גמים טכניים, השמטות, טעויות סופר, רשאית בהתאם לתנאי המכרז. נתגלו פ

לתקן אותן תוך מתן הודעה למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל דין, לרבות  החברה

הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה או חלקן ו0או שתהיה חסרה, מוטעית 

אחרת מטעמים  החברה האו מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם החליט

 שיירשמו.

 (נקודות 79 –ניקוד איכות המציע )סה"כ  –שני  שלב .22.8

מצאה, כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב  שהחברה מציע .22.8.1

, תיבדק הצעתו בשלב השני בהתאם לדרישות האיכות המפורטות לעיל הראשון

 להלן.  22.8.5 בסעיף 
 השירותים את לבצע השונים ציעיםהמ של יכולתם הערכת תיבחן השני בשלב  .22.8.2

 המפורטות ולמשקולות המידה לאמות בהתאם החברה של המלאה רצונה לשביעות

 .מטה
על המציע להגיש במסגרת הצעתו חומר להוכחת ניסיונו לכל תתי הסעיפים  .22.8.0

זאת אף אם במסגרת בדיקת האיכות נקבע כי לא ינתן ניקוד  – להלן המפורטים

 לנושא מסוים.
איכות מינימלי של  ניקודוד בדרישות האיכות, המציע נדרש לקבל מנת לעמ על .22.8.8

 מחצית ולפחות ,להלן בטבלה המפורטהאיכות  ניקוד סךמ נקודות 56 לפחות

 .פסלית, כאמור הניקוד את תקבל שלא הצעה. ראשי קריטריון לכל מהניקוד
 :להלן המפורטים לקריטריונים בהתאם צעובניקוד האיכות י .22.8.5

 

 הקריטריון ניקוד ופןא ראשי קריטריון
ניקוד 

 מקסימום

 ניסיון .3

 במתן המציע

 השירותים

בהתחשב  אזוריכמנהל ביטחון המציע וכישורים של  ניסיון

 בקריטיונים הבאים:

חת תבארגון הפועל  אזוריכמנהל ביטחון המציע  ניסיון .1

 .הנחייה ישירה של משטרת ישראל

 תואר ראשון או הכשרות רלבנטיות אחרות. .2

 בתפקיד. שנות ניסיון המציע .0

 .לחברה םבפעילות יםהדומ או בגופים ניסיון בחברות .8

גורמי בטחון אחרים משטרת ישראל וסוג הממשקים מול  .5

 )כדוגמת קב"טים של גופים ורשויות(.

 בהתאם למסמכים שהוגשו על ידי המציע ולמידע בידי החברה

 .'ח נספחוכן עפ"י השאלון שימלא המציע ב

89 
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 הקריטריון ניקוד אופן ראשי קריטריון
ניקוד 

 מקסימום

 אישי ראיון .2

במסגרת הראיון האישי רשאית החברה לבחון כל מידע רלבנטי 

בקשר עם יכולת המציע למלא אחר דרישות תפקיד כמנהל 

להסכם  'א נספחבביטחון אזורי כמפורט בנספח השירותים 

לרבות ומבלי למעט: כישורים, השכלה והסמכות רלבנטיות 

רבות מעבר לתנאי הסף(, מומחיות ותחומי התמחות, ידע )ל

מוטיבציה, יחסי אנוש, אישיות,  ניהול מו"מ ותקשורת  וניסיון,

 ניסיון פיקודי,בין אישית, אמינות, הפעלת שיקול דעת ושיפוט, 

עצמאות והתנהלות מול גורמים חיצוניים, כושר הבעה בעברית 

 ואנגלית, התרשמות כללית.

19 

 79  "כסה

 

 אשר, אזור כל עבור מציעים 1 עד הניקוד שלעיל, לצורךאישי  ןלראיו החברה תזמן .22.8.6

"ניסיון  קריטריוןב אשר קיבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותרו הסף בתנאי עמדו

 . לעיל בטבלה כאמורהשירותים",  במתן המציע

י 0או בשל או התאמה אי בשל נפסלו לריאיון זומנו אשר המציעים ושלושת במידה .22.8.7

 תהא לחברה ,אחרת סיבה כל בשלו0או  בראיון האישי מינימלי ניקודעמידה ב

 בקריטריוןאת ניקוד האיכות הגבוה ביותר  שקיבל המציע את לראיוןלזמן  הזכות

 בכפוף אחרי אותם שלושה מציעים כאמור, "השירותים במתן המציע"ניסיון 

 .הלאה כךו לעיל 22.8.8  בסעיף, כאמור המינימאלי האיכותבניקוד  תולעמיד

אנשי קשר במסגרת הצעתו של המציע, בין שלדרישת החברה ואם  וצוינו במידה .22.8.8

ללא דרישה כזו, רשאית החברה ליצור קשר עם אנשי הקשר, כולם או חלקם, ביחס 

הוצגו לפרטים הרלבנטיים שבהצעה, לרבות בקשר עם הצורך לוודא פרטים ש

 בהצעה, אף אם הפרטים אינם מנוקדים במכרז.

  (נקודות 19 -המחיר )סה"כ  ניקודמתן  –שלישי  שלב .22.5

 בסעיף המפורטהאיכות המינימלי  ניקודקיבלו את  אשרואשר עמדו בתנאי הסף  הצעות

 מעטפות וייפתחו השלישי לשלב יעברו, לעיל 22.8.6 ובהתאם לאמור בסעיף  לעיל 22.8.8 

 הציון את תקבל ביותר הזולה הכספית ההצעה. ('ט נספח) ידם על שהוגשו המחיר הצעות

 .אליה יחסי באופן ינוקדו( וכל יתר ההצעות נקודות 03) המרבי
ורך האמור בכל עת. לא מסר המציע המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצ .22.6

מידע כאמור, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו או שלא לבחור בה 

 להלן. 20.1.1 כאמור בסעיף  אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר

 החלטה על זוכה במכרז .21

 :להלן לאמור בהתאםכל אזור בנפרד  ורעב בזוכה תבחר החברה .20.1

סיכום הניקוד  פי עלאחת מההצעות  כל לש הסופי ניקודה את תשקלל החברה .20.1.1

 . ומחיר איכות לגבי הצעה כל שקיבלה
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איכות  –שהגיש את ההצעה שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  המציע .20.1.2

וא הזוכה "(, תקבע החברה כי הההצעה הטובה ביותר)להלן: " כאמורומחיר 

 ועדת ואישור מטעם החברה עבר בדיקת התאמה ביטחונית שהמציע, ובלבד מכרזב

 0 בסעיף  כמפורטמערך הסייבר הלאומי "טים של משטרת ישראל ומנבכשירות 

את כלל השירותים ולקיים את  ליתןשהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל ו ,לעיל

וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב  ,המכרזנדרש במסמכי כלל ההתחייבויות כ

 היתרונות. 

לפי  רלוונטילספק כל מסמך וכיו"ב ה ציעמהמלצורך זה, רשאית החברה לדרוש  .20.1.0

 זה. מכרזשיקול דעת החברה למתן השירותים נשוא 

המשוקל הסופי של שני מציעים או יותר, יקבע הזוכה  ניקודבשוויון  ונוצר במידה .20.1.8

אחת מההצעות הנ"ל וצעות אלה לפי הסדר כדלקמן: )א( במקרה במכרז מבין ה

ב לחוק 2אישה והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף  בשליטתהגיש עסק 

הזוכה במכרז יהיה אותו עסק  -ובמסמכי מכרז זה  1002 –"ב התשנחובת מכרזים, 

רז שלו "ק א' הנ"ל אינו מתקיים, יקבע הזוכה במכוסבשליטת אישה; )ב( במקרה 

"ק ב' של מציעים שהציון בסהכספי הטוב יותר; )ג( במקרה כאמור  הניקוד

"(, תקיים מציעים שוויםהמשוקלל שלהם שווה וגם הצעתם הכספית זהה )להלן: "

 החברה הליך כדלקמן:

שתקבע החברה ובהתאם לאמור בפנייתה, כל מציע מבין  במועד .20.1.8.1

ופית, המטיבה עם המציעים השווים יהיה רשאי להגיש הצעה כספית ס

"(. לא הסופית ההצעההחברה לעומת הצעתו הכספית במכרז )להלן: "

השווים הצעה סופית כאמור תהא הצעתו הכספית  מהמציעיםהגיש מי 

 למכרז ההצעה הסופית.

 גבוההמשוקלל ה הניקודלבחור הצעה שאינה בעלת  תרשאי החברה .20.1.8.2

מתן זכות ביותר, בגין נסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, לאחר 

 ביותר. טובה המשוקלל הניקודטיעון לבעל ההצעה בעלת 

הסר ספק, מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז בבחינת הצעת מציע, לרבות בשקילת  למען .20.2

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

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

בחשבון אינפורמציה המתייחסת למציע ו0או לתכולת הצעתו, בין שמקורה במציע או בין 

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

החברה, על השתתפות המציע במכרז ו0או יכולתו לבצע את העבודות בכל דרך, לרבות בקשר 

 עם כל אחד מהמפורטים להלן:

 משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי;  הליך .20.2.1

מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד הגשת ההצעה וכן  שינויים .20.2.2

כל גורם שעלול להשפיע על המציע ו0או על בעל השליטה בו ו0או ההתקשרות 

 ו הפיננסית של המציע; במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות בקשר עם איתנות

ושביעות רצון של החברה בעבודות ו0או התקשרויות קודמות עם המציע ו0או  ניסיון .20.2.0

 בעל השליטה בו לרבות של גוף ו0או משרד ממשלתי אחר; 
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התחייבות יסודית של המציע ו0או בעל השליטה בו בהתקשרות עם החברה  הפרת .20.2.8

 בי אותה הפרה; ו0או גוף אחר שנינתה עליה הודעה בכתב למציע לג

 מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה.  כל .20.2.5

על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית, עד לשלב בחינת ההצעות שיתקבלו במכרז, לקבוע  .20.0

אמות מידה מפורטות יותר לבחירת המציעים או המשנות 0 מחליפות את אמות המידה דלעיל 

ות )לרבות בקשר עם איכות ההצעות(. החברה שומרת על זכותה או אמות מידה נוספ

להסתפק 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  .20.8

ה, מובהר כי החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה על כל אחד מכרז ז

 ו0או יותר מאלה:

  לשנות את המכרז ו0או לבטלו. .20.8.1

 שות ו0או מתוקנות, כולן או חלקן.להתיר הגשת הצעות מחוד .20.8.2

 אף אם עמד בכל התנאים שבמכרז זה. לא לבחור מציע .20.8.0

 .או יותרלנהל משא ומתן בכפוף לדין, עם מציע אחד ו0 .20.8.8

להתנות את ההתקשרות עם הזוכה ואת זכיית "המציע המועדף" בהפחתה נוספת  .20.8.5

של מחיר0י טופס הצעת המחיר ולנהל עמו משא ומתן, הכל לפי שיקול דעתה 

 .הבלעדי של החברה ולפי הדין

שלא לבחור במציע שהצעתו היא הטובה ביותר )וזאת מנימוקים מיוחדים  .20.8.6

ה כלל, גם אם בעל ההצעה הטובה ביותר ו0או שיירשמו(, או שלא לבחור בזוכ

מציעים אחרים עמדו בכל התנאים האמורים במכרז, גם לאחר ביצוע הליך מו"מ 

כאמור לעיל, או לבטל את המכרז ולנהל מו"מ ו0או להתקשר עם גורם שלא הגיש 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הצעה, הכל

ו0או הדין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  לבצע כל דבר אחר ו0או נוסף לפי מכרז זה .20.8.7

 החברה.

 כשיר שני .28

החברה תהיה רשאית לבחור בזוכה הבא במדרג ההצעות, אשר הגיש את ההצעה השניה  .28.1

 (."כשיר שניבטיבה ולא נבחר כזוכה במכרז, ככשיר שני )להלן: "

במידה ומסיבה כלשהי לא תתאפשר ו0או לא תצא אל הפועל ו0או תבוטל ההתקשרות עם  .28.2

 זוכה תהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני לביצוע השירותים.ה

 פסילת ההצעה  .25

רשאית לפסול הצעה בכפוף לדין, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הצעה ו0או  החברה .25.1

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

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

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

דרישות המפורטות הייפגעו זכויות עובדים או הצעה העולה ממנה כי אינה תואמת את 

 להלן ו0או על פי כל דין. 25.8 . אין באמור לגרוע מזכות החברה לפי סעיף מכרזב
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 בתום שלא פעל המציע כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי, מצאה אם מציע לפסול רשאית החברה .25.2

 , לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.מכרזל בקשר לב

לעיל רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את  25.1 אף האמור בסעיף  על .25.0

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

 .המציעים בין השוויון קרוןיע

 הנדרש סוג מכל מידע0או ו מסמך הצעתו עם המציא שלא למציע לאפשר רשאית תהא החברה .25.8

או שנפל פגם בהצעתו,  מוקדם או סף תנאי לרבות, וכלשה בתנאי מידהלע 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 

 השלמות או תיקונים להתיר החברה את לחייב כדי באמור אין כי, מובהר ספק להסרת .25.5

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

 .אחר מסוג פגמים תיקון המתירה מדיניות אימוץ

רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שהיה  החברה .25.6

 .המכרזיף זה או לפי תנאי מצדיק פסילת ההצעה לפי סע

 אי בחירה / ביטול הזכיה .26

0או ו מציע בהצעת לבחור שלא הבלעדי דעתה שיקול לפי הזכות את לעצמה שומרת החברה .26.1

את בדיקת ההתאמה  עבר שלא: )א( מאלה אחד כל בשל כזוכה שהוכרז מציע של זכייתו לבטל

 מתנאי תנאי אחר מילא שלא( אישור ועדת הכשירות עבורו, או )ב התקבלהביטחונית ו0או לא 

( שלדעת החברה קיים ספק סביר גאו ) ,לרבות לאחר חתימת ההסכם ,מסמכיו על המכרז

( דלוחות הזמנים שנדרשו, או ) פי עלהנדרש  השירותיםביכולת המציע לעמוד בקצב ובהיקף 

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

( התבררו לחברה, בכל עת, ההם, אילו מידע זה היה בידה לפני קבלת החלטתה כאמור, או )ב

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

 עסקי מקובל וסביר. 

רשאית החברה, מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לה לפי המכרז  שלעיל מהמקרים אחד כלב

, למסור את ההתקשרות למציע אחר שהצעתו נמצאה המתאימה ביותר מבין ו0או הדין

 ההצעות שנותרו. 

 השירותים למתןכי החברה שומרת על זכותה שלא להתקשר  ,מובא בזאת לידיעת המציעים .26.2

כלל ו0או לרכשם מחברות ו0או גופים שלא השתתפו במכרז הנוכחי ו0או לצאת במכרז ו0או 

על פי הדין ו0או במכרז  אחרת דרך כלבו0או נוסף ו0או להתקשר לקיים כל הליך תחרותי אחר 

הצעות מחיר או כל הליך  לקבלתכי בקשה  ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת ,זה

אחר בו תנקוט החברה יכול שיכלול תנאים ודרישות השונים מדרישות מכרז זה ו0או אחרים 

 החברה. שלא פורטו במכרז זה, לשיקול דעתה הבלעדי של

 את הגיש אשר, עבור כל אזור בנפרד ההצעות במדרג הבא בזוכה לבחור רשאית תהיה חברה .26.0

 תיוותר הצעתו אשר"(, שני כשיר)להלן: " שני ככשיר בטיבה השניה המשוקללת ההצעה

ומסיבה כלשהי לא תתאפשר  במידה. מהחברה הודעה קבלת ממועד חודשים 6 למשך בתוקף

או תבוטל ההתקשרות עם הזוכה, תהיה החברה רשאית להתקשר ו0או לא תצא אל הפועל ו0

 .הלאה וכךנשוא המכרז,  העבודותעם הכשיר השני לביצוע 
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 מסירת הודעות והודעה על הזכייה .27

תודיע לו על מועד לחתימה על ההסכם.  וכן"ל בדוא כך על לו תודיע, זוכה על החברה החליטה .27.1

כה חייב לבצע כל מעשה ו0או להשלים כל מובהר, כי עד למועד החתימה כאמור, יהיה הזו

מחויב לבצע ו0או להשלים לפני  הוא החברהפרט אשר על פי מסמכי המכרז או החלטת 

 החתימה על ההסכם. 

: מסירת הודעה לאחד הבאות הדרכים מן אחת בכל למציעים הודעות להעביר רשאית החברה .27.2

 אחרת דרך בכל או, לקטרוניא או רשום בדוארמנציגי המציע במסירה ביד, באמצעות פקס, 

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

 הדואר לכתובת או הפקס למספר ייעשה אלקטרוני לדואר או פקס באמצעות הודעה

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

בהצעת המציע ותחשב כאילו  השנמסר לכתובת ייעשה רשום בדואר הודעה חמשלו; ההודעה

ימי עסקים מיום המשלוח. מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים  0התקבלה כעבור 

 המפורטות לעיל, יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.

ת ההצעה, של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות: בכתב למען הגש הודעה .27.0

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

 שונותהוראות  .24

 מטעמה מי0או ו החברה כלפי דרישה0או ו טענה כל על מראש מוותר המציע, הצעתו בהגשת .28.1

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

ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק  המכרזידי המציע במסגרת  שיימסרו על הפרטים .28.2

 ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם. המכרזבלתי נפרד מהצעתו ומ

ו0או עד  המכרזכל מסמך ו0או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע לפני קבלתם של מסמכי  .28.0

מך עליהם. רק למועד הגשת ההצעות, במידה שנמסרו, בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסת

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

 רשמי ובכתב יחייב את החברה.

ו0או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו,  מכרזכל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות ב .28.8

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

לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות, בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו. מציע 

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

על המידע הנמסר למציע על ידי החברה במסגרת מכרז זה יחולו הוראות בדבר  הגשת הצעה.ל

 למכרז המצורף נספחיו על בהסכם כמפורט, ואי עשיית שימוש במידע פנים שמירת סודיות

 .זה

במידה ומידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של  .28.5

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

 הכספיים הדוחות)להוציא  שיתקבל במידע שתמשלה רשאית החברהבכפוף לאמור לעיל,  .28.6

, הבלעדי דעתה שיקול לפי תחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא(, המציע שירותי עלויות ופרטי

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

 כאי לקבלו לפי דיןהרכבת רשימת ספקים בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הז
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הסר ספק אין בפנייה זו התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו0או לביצוע  למען .28.7

לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בפניה  הכל, המכרזהתקשרות כלשהי בקשר לנשוא 

החברה ו0או מי מטעמה שהמציע  ידי עלזה כדי להוות הצהרה ו0או מצג  מכרזלמציע כלשהו ב

ו0או התחייבות ו0או מצג של החברה בקשר לבדיקת ו0או  המכרזאו הצעתו עומדים בתנאי ו0

 קבלת ההצעה.  

נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמגיש ההצעה לא  זה במכרזכל האמור  .28.8

זה. מבלי  מכרזתהיה כל טענה ו0או תביעה ו0או דרישה כלפי החברה ו0או מי מטעמה בקשר ל

 המכרזזה, ביצוע ההתקשרות כפוף לקיומו של תקציב בחברה לנושא  מכרזור בלגרוע מהאמ

 ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו0או הדין.

, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של מכרזב תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול .28.0

 או של תנאי אחר מתנאיו. המכרז

יפו סמכות  –וצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב זה ות מכרזל בקשר מחלוקת בכל .28.13

 השיפוט הבלעדית. 

מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו, יחול סדר העדיפות  בכל .28.11

בהסכם ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו0או 

 מטיבות יותר עם החברה.

או בנספחיו, תהא להם המשמעות שיש להם  מכרזב אחר בסעיף דרוהוג שלא וביטויים ליםימ .28.12

 , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1081 –"א התשמבחוק הפרשנות, 

        

  

 ,רב בכבוד 

 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

          

 

 המציע אישור

 

]השלם שם __________________  _____________ המציע שםמגיש הצעה זו ב, החתום מטה, יאנ

 ביטחון מנהלי שירותיל המכרזאת כל מסמכי תי קראלהלן, כי  יבחתימת מצהיר ,מלא של  המציע[

 מסכים להם: יואנ םבורייאותם על תי הבננספחיו ותנאיו,  על םיאזורי

   
 תאריך חתימה מלא שם
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 נספח א' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
                                                          

אני הח"מ, ___________________________ , נושא0ת תעודת זהות מס' ________________ 
מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

  זאת כדלקמן:לא אעשה כן, מצהיר0ה ב
 

שם מלא של _____________ ב___________________ ]________משמש בתפקיד___ אני .1
בהתאם  וומטעמו בשמ"( ומוסמך לעשות תצהיר זה המציע[ )להלן: "התאגיד0עוסק מורשה –המציע 
"( ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: " 1076 –"ו התשלב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לסעיף 

)מס'  ן אזורייםחויטב נהלימשירותי ל פומבילמכרז וזאת במסגרת הגשת הצעה 
INGL/TENDER/2020/25 )(החברה)להלן: " על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ שנערך" . 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .2

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

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות  □

 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .1076 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  
 .01.13.32חר יום הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לא –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1087-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***
ולעניין עסקאות לקבלת  1001 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

ירה , גם עב2311 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2שירות כהגדרתו בסעיף 
 על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .0

)להלן:  1008 –"ח התשנלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  0הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 0הוראות סעיף  –חלופה ב'  □ 

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –לעיל  0למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .8

 עובדים. 133 -המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

רד העבודה עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל מש 133המציע מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק שוויון זכויות,  0הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי  .5
הוא  –(  2רות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )( לעיל, ונעשתה עמו התקש2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  0מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 פעל ליישומן.

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -למציע שסימן את חלופה ב'  לעיל .6
)ככל שתהיה התקשרות  החברהימים ממועד התקשרותו עם  03תים החברתיים בתוך והרווחה והשירו

 כאמור(.

הננו מצהירים, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את  .7
 .כל הוראותיה
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 :המציע בשם החתום על באנו ולראיה

 תאריך חתימה שם מלא
 

 
  

 

 
 מות חתימהאי

 
"ד_______________ מאשר0ת בזאת כי ביום ________ הופיע0ה בפני במשרדי ברחוב עו"מ הח אני

_________________________ מר0גב' ______________ אשר זיהה0זיהתה עצמו0עצמה באמצעות 

ת.ז. מס'______________ )המוכר0ת לי באופן אישי( ולאחר שהזהרתיו0יה כי עליו0עליה להצהיר אמת 

יה0תהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה0תעשה כן, אישר0ה את נכונות תצהירו0ה וכי יה

 דלעיל וחתם0מה עליו בפני.

 
 

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

 
 

0גב' מר שחתימות0ת, מאשר __________  שיון, מס' רי ______הח"מ, עו"ד0רו"ח ____________ אני

0גב' ומר' ____________________ מס.ז. ת 0תנושא__________________________ 

 בשם' ___________________________ מס.ז. ת 0תנושא__________________________ 

[ המציעהמלא של  שםהלם הש]  _________________________________________________

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

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

ר0ת, שאין כל צורך בהליך משפטי למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע. כן אני מאש

 נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

 
 
  

________________        ____________________ 
 "ד0רו"חעו וחותמת חתימה         תאריך
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 נספח ג' – תצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון המציע

 כחוק שהוזהרתי לאחר_________ ___'____מס.ז. ת 0תנושא_________ ____________אני הח"מ, 

, בזאת 0המצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל 0הצפוי אהיה וכי האמת את לומר עליי כי

 :כדלקמן, בכתב

"( ומוסמך המציעמשמש בתפקיד________________ ב___________________ )להלן: "אני  .1

מנהלי ביטחון  ירותישלמכרז פומבי לבשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה  לעשות תצהיר זה

 ."(החברה( שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: "INGL/TENDER/2020/25) אזוריים

 מטעם המציע.זה  יתצהיר ליתןוסמך מ הנני .2

 יש]  דרום □צפון 0  □אבטחה: הנני מגיע את הצעתי למתן שירותי מנהל ביטחון אזורי באזור  .0
 אחדל רק הלהגיש הצע ניתןלמכרז  10.2. לפי סעיף רלבנטי להגשת ההצעהה האזור אתסמן ל

 האזורים[
 

  :, כי נכון למועד הגשת ההצעה התקיימו במציע כל אלהמצהיר הנני .8

 תעודת או מורשה עוסק אישור צילום לצרף)יש   מורשה לפי חוק מס ערך מוסף קהינו עוס המציע .8.1

 (החברות מרשם אגדותהת

 (וספח.ז. ת צילום לצרף)יש   25ושב קבע בישראל והינו מעל גיל מציע הינו אזרח ישראלי או תה .8.2

ובקורס שאושר על המציע הינו בוגר קורס מנהלי אבטחה, במוסד שהוכר על ידי משטרת ישראל  .8.0

 (זה בתנאי עמידה ראישו צילום לצרף)יש   ידי משטרת ישראל

טחון הכללי או בשירות קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשירות הביהמציע הינו בוגר  .8.8

 עמידה אישור צילום לצרף)יש  או ביחידת הממונה על הביטחון במשרד הביטחון בתי הסוהר

 (זה בתנאי

ועד למועד האחרון להגשת  2315השנים למציע ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך  .8.5

קורות  לצרף )יש ;רבוע מ"ק 5, בשטח המשתרע על לפחות אזוריטחון , כמנהל ביות במכרזההצע

 (.זה בתנאי חיים, את הטבלה המצורפת מטה, ובנוסף אישור אובייקטיבי המעיד על הניסיון

חוק כלי יריה(, או  –)להלן  1080-ה לפי חוק כלי ירייה, התש"טמציע רישיון לנשיאת כלי ירייל .8.6

כאמור  מציעך על ידו אישר שאין בידו מידע בנוגע לשמנהל משרד הבריאות או מי שהוסמ

ב לחוק כלי יריה, אשר בשלו היה ממליץ שלא לתת רשיון לנשיאת כלי יריה 11א או 11בסעיפים 

 (העתק רישיון לנשיאת כלי יריה כאמור, במידה ויש ברשותו רישיון לצרף)יש  ;מציעלאותו 

 ית;מורשה בדבר כשירותו הרפוא רופאאת מ אישורלמציע  .8.7

או שיינתן לו פטור מתנאי סף זה  למציע תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל .8.8

 אישור צילום לצרף)יש  ;(*) 1008-חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"חלבהתאם 

 (זה בתנאי עמידה

-מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע .8.0

 ניהול אישור צילום לצרף)יש והתצהירים הנדרשים לפיו   האישורים כל בידו, וקיימים 1076

 (במקור מס ניכוי ואישור ספרים

, ניתן לפטור את המציע 1008-חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"חל בהתאם (*)

ובלבד שהוכח להנחת דעתו של ים שיירשמו, וזאת מטעמים מיוחד ,6.1.8 בס' הסף  תנאימ

, כי לאור (ו/או נציג מערך הסייבר הלאומי הקצין המוסמך )קצין משטרה ו/או נציג שב"כ
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ניסיונו, הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד אף שלא התקיים לגביו התנאי 

 .האמור

 המציע ניסיון פירוט

 6.1.5 בסעיף לעיל להוכחת תנאי הסף הנזכר , המציעניסיון  אודות להלןש להטבהפרטים ביש למלא את 

 :(בנספח זה 8.5 )סעיף  למכרז

)ראה בעמוד הבא(
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הגוף עבורו ניתנו שירותי מנהל 
 הביטחון

תקופת מתן 
 השירותים

 –)חודש/שנה 
 ודש/שנה(ח

 מרחב מתן השירותים 

לפחות  –)כולל ציון שטח המרחב 
 (X 5 5רבוע,  מ"ק 5

איש קשר בגוף פרטי  מהות השירותים שניתנו
 עבורו ניתנו השירותים

)שם מלא, טלפון נייד 
 וכתובת דואר אלקטרוני(
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 מנהל שירותי ניתנו עבורו הגוף

 הביטחון
 מתן קופתת

 השירותים

 –)חודש/שנה 
 חודש/שנה(

 מתן השירותים  מרחב

לפחות  –)כולל ציון שטח המרחב 
 (X 5 5רבוע,  מ"ק 5

 בגוף קשר איש פרטי שניתנו השירותים מהות
 השירותים ניתנו עבורו

 נייד טלפון, מלא)שם 
 (אלקטרוני דואר וכתובת

 
 
 
 

 

    

 

 קורות החיים, אשר מעיד על האמור לעיל. על המציע לצרף מסמך אובייקטיבי, מלבד 
 

 אישור המציע

 חתימה בשם המציע להלן תהווה הצהרתו לנכונות הפרטים בטבלה שלעיל וישמשו כהוכחה לכאורה לעמידת המציע בתנאי הסף הרלבנטי.

 
 תאריך חתימה שם מלא

 
 

  

 
 עו"ד אישור

 
בפני, במשרדי  0ה_____ הופיע___כי בתאריך___בזאת __________, מאשר0ת ון ישירספר מ _____________________________עו"ד "מהח אני

ת.ז. מס'_________________ 0 המוכר לי אישית  באמצעות 0עצמהעצמו 0זיהתהזיההר שאברחוב____________________ מר0גב'____________________ 

 תצהירו0האת נכונות  0הכן, אישר 0תעשהלכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה 0הצפוי היה0תלהצהיר את האמת, וכי יהיה 0עליה, כי עליוו0יהולאחר שהזהרתי

 עליה בפני. כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע. 0מהוחתםדלעיל 

_________________ ____________________________ 
 עו"ד וחותמת חתימה תאריך
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 )מעטפה א(

 והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים הרההצ –' ד נספח

  לכבוד

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

 בשםו ומתחייב בזה בשמי ______________ מצהירהח"מ  יאנ

"( המציע)להלן: " "ז[ת]ח.פ.0______________  ,[שם מלא] _____________________________

)להלן:  מנהלי ביטחון אזוריים לשירותי INGL/TENDER/2020/25מס'  פומבי במכרז מציע שהוא

 "( כדלקמן: המכרז"

 .במציע _________________ בתפקידמשמש  הנני .1

 .ציעמוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המהנני  .2

עבודות שיבוצעו על ידינו ל הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייבים הרינו .0

 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל להימנעי מטעמה ומ או0ו בעבור החברה

 חתימת לקראת עת בכל, לחברה נמסור אנו, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .8

/ מניות בעל בהיותנו הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד ביצועו במהלך או ההסכם

 התשתיות או0ו האנרגיה או0ו הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף/ בתאגיד דירקטורים/ ע"ני

 . החברה בעסקי המתחרה, רלוונטי אחר גוף כל או0ו

 בין, כלשהו עניינים ניגודחשש ל ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקינו או0ו תפקידינו .5

 ואין ר החברה,העבודות שיבוצעו על ידינו בעבו עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין במישרין

לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור  את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו או בתפקידינו

 במהלך לרבות, לחברה ביצוע העבודות כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות של במקרה. החברה

 ניגוד על ולנ כשייוודע מיד, החברה ל"למנכ כך על להודיע מתחייבים הננו, בישיבות השתתפותנו

 בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו, כן כמו. אפשרי עניינים

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין

 נציע לא, 1077-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .6

 זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או0ו במישרין, נבקש או0ו נקבל או0ו ניתן לא או0ו

 טובת כל, אחר של עסקו או0ו עסקינו או0ו אדם עבור או0ו עבורנו, סיבה מכל סיומו לאחר או0ו

 ובין בהסכם בין, ערך בעל דבר כל או0ו כסף או0ו זכות או0ו החלטה או0ו המלצה לרבות, הנאה

עבודות ה ביצוע על בעקיפין או0ו במישרין להשפיע במטרה, אחרת בדרך ובין רשות של כמעשה

 מעשה או0ו החלטה על או0ו או הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/בקשר להליך ההתקשרות ו

 גורם כל או0ו מטעמה מי או0ו החברה עובד או0ו בחברה משרה נושא של או החברה של מחדל או0ו

 .ממנו הנובעים הזמנה או0ו הסכם כל או0ו תקשרותהה להליך בקשר ,אחר

 החברה עובד או0ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או0ו במישרין, פעולה שיתפנו או0ו שידלנו לא .7

 או0ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או0ו מטעמה מי או0ו

  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה או0ו הסכם כל
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 החברה עובד או0ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או0ו במישרין, פעולה שיתפנו או0ו שידלנו לא .8

, תחרותית לא או0ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או0ו מטעמה מי או0ו

 .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן

 ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו המשנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן להביא אחראים ואנ .0

 ,ההסכם בביצוע או0ו החברה עם ההתקשרות בהליך שהיא דרך בכל מעורבים שיהיו מטעמנו

 . ממנו הנובעים הזמנה או0ו פיו על השירותים לרבות

 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין או0ו רטבפ שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייבים הננו .13

 בתוקף עלינו החלות הסכם או דין כל הוראות פי על מחובותינו לגרוע כדי זו בהצהרתנו באמור אין .11

 .  לחברה שירותים כנותן תפקידנו

 לקיים מתחייבים והננו, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו הצהרה היטב קראנו כי, מצהירים הננו .12

 .ההוראותי כל את

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה

 תאריך חתימה שם מלא
 

 
  

 
 

 אימות חתימה
 

מס' רישיון _________ מאשר0ת בזאת כי ביום  _____________________________אני הח"מ עו"ד

__________ הופיע0ה בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר0גב' 

יהתה עצמו0עצמה באמצעות ת.ז. מס'____________________ 0 __________________ אשר זיהה0ז

)המוכר0ת לי באופן אישי( ולאחר שהזהרתיו0יה כי עליו0עליה להצהיר אמת וכי יהיה0תהיה צפוי0ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה0תעשה כן, אישר0ה את נכונות תצהירו0ה דלעיל וחתם0מה עליו בפני.

 
 

                   ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד        
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 נספח ה' – הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית

 

 לכבוד

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 00קריית עתידים, מגדל עתידים, קומה 

 אביב-תל

 

 אג"נ,

  

 לבעליהל הביטחון האזורי( )מנ המציעאישית של הריני להצהיר בזאת בדבר העדר קיומה של זיקה 

 .בחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מהמניות, השרים, חברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון 

 

 

 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך

 

 

 :במידה וקיימת זיקה אישית, נא פרט
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 בדבר תאגיד בשליטת אישה תצהיר –' ונספח 

 

רו"ח ______________________, מאשר0ת בזאת כי התאגיד 0 העסק הינו בשליטת עו"ד0אני,  .1

 , ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:1002-לחוק חובת המכרזים, התשנ"בב' 2אישה כהגדרתו בסעיף 

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

המחזיקה בשליטה בתאגיד 0 עסק ______________________ הינה גב'  .2

 ____________________, ת.ז. ______________________.

 

 

 

 

 השליטהתצהיר בעלת 

 

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

ב' לחוק חובת 2התאגיד 0 העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

 .1002-המכרזים, התשנ"ב

 

 

 
 
 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

     

 חתימה וחותמת עו"ד0רו"ח       שם עו"ד0רו"ח           תאריך
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 מנהל ביטחון אזוריהמציע כשאלון לעניין ניסיון וכישורי  –' זנספח 

 נספח זהבצע שינויים באין ל. 

 ________________________________________ המציע:שם מלא של 

 :אזורישל המציע כמנהל ביטחון  וכישורים ניסיון

 :הפיקודי הקורס מהות .1

                 / הסוהר בתי שירות / "כבש /ישראל משטרת / "לצה: הקף בעיגול את הגוף הרלבנטי
 .הביטחון במערכת הביטחון על הממונה יחידת

  :ושנת ההסמכה המוסד המסמיך, פרט את שם הקורס

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________. 

 * יש לצרף העתק תעודה.

)פרט את שם  מכרזל 6.3.7בהתאם לאמור בתנאי סף  אחרות רלבנטיות ותהכשר או ראשון תואר .2
 : (ושנת הסמכההמוסד המסמיך 0 ההכשרה הרלבנטית,  התואר

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________. 

 .תעודה העתק לצרף יש* 

 : _________________. אזורי ביטחון מנהל בתפקיד המציע ניסיון שנותכלל  .0

                    מכרז, לועד המועד האחרון להגשת הצעות  2935שנות נסיון המציע במהלך השנים  .8
 בו העבודה מקום שם את פרט)ק"מ רבוע  5, בשטח המשתרע על לפחות אזוריכמנהל ביטחון 

  : (, וגודל השטח שבו התבצעה העבודהמספר שנות הניסיון שנצברו בו, זה ניסיון צברנ

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
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הנחייה ישירה של משטרת הפועל תחת  בארגון אזורי ביטחון מנהל בתפקיד המציע ניסיון .5
  : (זה ניסיון צברנ הםב הארגונים כאמורשמות  את פרט) ישראל

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________. 

)פרט  לחברה םבפעילות יםבחברות או בגופים הדומביטחון אזורי המציע בתפקיד מנהל ניסיון  .6
 ____________________________________________________ :גוף ושנה( 0 שם חברה

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

.____________________________________________________________________ 

כדוגמת קב"טים של גופים )גורמי בטחון אחרים מול כמנהל ביטחון אזורי סוג הממשקים  .7
 ____________________________________________________________ :(ורשויות

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

.____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 :(אופציונאליניסיון המציע )על רבלנטי אחר  מידע .8

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

.____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

____________________________________________________________________. 

 אישור המציע

 חתימה בר"ת  וחותמת: ______________________
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 )מעטפה א'( 

 נספח ח' – הודעה על כוונה )לא מחייבת( להשתתף בהליך

  
 לכבוד

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 , 4, בניין מגדל עתידים 

 קריית עתידים
 54377תל אביב   

 
הח"מ, המוסמך לפעול בשם חברת 0 עוסק מורשה ________________________________ , אני

 INGL/TENDER/2020/25 מס'שירותי מנהלי ביטחון אזוריים למכרז פומבי "( לעניין המציע)להלן: "

 בריבוע הרלבנטי להלן(: X"(, מאשר בזאת כלהלן )נא סמן ההליך)להלן: "

 

 ך התחייבות( להשתתף בהליך ולהגיש הצעה.בכוונת המציע )מבלי שתהיה בכ 
 

 .אין בכוונת המציע להשתתף בהליך ולהגיש הצעה 
 
 

 יצירת קשר עם המציע

 : איש קשר

 טלפון: ___________________ מכשיר נייד: _____________________

 פקס: ____________________ דואר אלקטרוני: _________________________

 

 פרטי המציע

 ם המציע: _______________________________ש

 שם נציג המציע: ____________________________

 תפקיד נציג המציע: __________________________

 טלפון: ___________________ פקס: ___________

 כתובת: _______________________  

 דואר אלקטרוני: _______________________

 מת: ____________________________חתימה וחות

 תאריך:__________________
 

  :לכתובת דואר אלקטרונייש לשלוח נספח זה לפני המועדים להגשת הצעות והבהרות בהליך 
c-tender@ingl.co.il 

 

mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
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 )מעטפה ב'( 

 נספח ט' – טופס הגשת הצעת מחיר
 

למכרז פומבי לשירותי מנהלי ביטחון אזוריים )מנב"טים( הצעתי את הריני מגיש  .1

(INGL/TENDER/2020/25" :המכרז( )להלן.)" 

 

 סעיף
 "חש -ב לחודש עלות

 "מ(מע)ללא 

 32 -ל עלות
 "חש -ב חודשים

 "מ(מע)ללא 

מנהל ביטחון )מנב"ט( אזורי שירות עלות גלובאלית ל

 לחודש  

, בחודש₪  21,333 על תעלה לא המחיר)הצעת 

 (ללא מע"מ

  

 

 בגין)לפני מע"מ( ₪  1,999לעלות הגלובאלית שלעיל תשלם החברה למנהל הביטחון סכום חודשי בסך  בנוסף .2

למשימה( ומכשיר טלפון של  כולל ציוד ייעודיהחברה ) טנדר( מטעםמסוג ) ייעודי ברכבשימוש בחודש מלא, 

לביצוע ואשר נדרשים ופקו ע"י החברה למנהל הביטחון , אשר יסלמשימה( עודיותיאפליקציות יהחברה )כולל 

 .ומצויים ויישארו בבעלות החברה השירותים

וטלפון  של טנדר שווי רכבהטבת עלות נוספת זאת משולמת ע"י החברה בשל חובת תשלום שווי מס מלא בגין 

 ."(השימוש שווי)להלן: " נייד כאמור

 .ור ע"י מנהל הביטחון בהתאם לדיןיצוע תשלום כאמבהוכחת עלות זאת תשולם ע"י החברה רק בכפוף ל

לעיל, במקרה שבו יחול שינוי בעלות מס שווי השימוש ברכב והטלפון הנייד, מכל  2 למרות האמור בסעיף  .0

העלות בפועל של מס  לם החברה למנהל הביטחון אתסיבה, לרבות בשל שינוי בסוג הרכב, הדין וכיו"ב, תש

על פי שווי השימוש, בין שעלות זאת תגדל, תפחת או תבוטל )ומבלי שעלות זאת תכלול תוספת רווח קבלני( 

 התקופה הרלבנטית לגובה המס.

ם למנב"ט את העלות החודשית לעיל, בתוספת שווי השימוש כמפורט לעיל, בכפוף להוראות החברה תשל .8

 עפ"י דין במועד התשלום. "ממע בתוספתההסכם ומפרט השירותים, 

הריני מאשר כי קראתי את כל מסמכי ההליך ונספחיו, הבנתי אותם, אין לי כל סייג לגביהם, הצעתי שלמה  .5

 ולמעט מע"מ. ונספחיולפי המכרז  ההתקשרותבביצוע  כל הקשורוהתמורה שבהצעתי כוללת את 

 

 הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:

 

 אריךת חתימה שם מלא
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 נספח י' – הסכם ונספחיו
 

 (803023מסמך מס' )

 (נפרד בקובץמצורף 


