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 2222, ספטמברב  22 תאריך:  
 

  (INGL/TENDER/2020/23)  ממשל קשרי בתחום שירותי ייעוץ למתןמכרז  –מענה לשאלות הבהרה  הנדון: 

 כללי .1
 

 אלא אם יאמר אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1.1

 בלתי נפרד מהמכרז.ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק  .1.2

השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך  .1.1

 רשמי אחר שנשלח וישלח )ככל שנשלח וישלח( על ידי החברה במסגרת המכרז.
 

 הלשאלת הבהר התשוב .2

 שאל אם ייצוג שני גורמים מסוימים מונע הגשת הצעה מטעמו. אחד המציעים : שאלה

 

הלקוחות , הספקיםרשימת מכרז גם אם המציע מייצג גורם המופיע בהצעה ב אין מניעה להגיש: תשובה

ליצור חשש עלול  באופן אשראו מייצג גורם אחר ) 2והגורמים העיקריים בחברה, המפורטת בנספח ו'

לפי  ,החברה תבחן אם מתקייםלמלא את הפרטים הנדרשים ביחס לייצוג ועל המציע  .(לניגוד עניינים

עם המציע או לערוך הסדר למניעת ניגוד  אפשרות להתקשרם ישנה וא יניםניגוד עניהבלעדי, שיקול דעתה 

באשר לגורמים המנויים תחת רשימת  רק יובהר, כי .)ורשאית לשם כך לבקש פרטים נוספים( עניינים

גורמים המפורטים  1) ולקוחות עיקריים וגדולים גורמים המפורטים ברשימה( 4) ספקי הגז הטבעי

 . ולא תוכל לזכות במכרז ברשימה(  ההצעה תפסל באופן אוטומטי
 

 הצעה מטית את הוטופוסלים א שאינםהשאלה הופנתה ביחס לגורם המנוי ברשימת הלקוחות העיקריים 

  ן יש לבחון פרטנית את נסיבות הייצוג. לגורם נוסף שאינו מנוי בנספח כלל ולכביחס ו
 

 "(.היעדר ניגוד ענייניםלמכרז )" 9המציעים מופנים לסעיף לפירוט נוסף 
 

ההפרדה בין רשימת לקוחות עיקריים וגדולים )אשר ייצוג  מודגשתלמען הבהירות מצ"ב נספח מתוקן שבו 

)שייצוגם אינו  גדוליםשאינם שלהם פוסל באופן אוטומטי את ההצעה( לבין רשימת לקוחות עיקריים 

  .בהכרח פוסל את ההצעה וייבחן פרטנית(
 
 

 בכבוד רב,
 

 נתיבי הגז הטבעי

 לכבוד
 ייעוץ בתחום קשרי ממשלמשתתפי מכרז למתן שירותי 

 

 
 21-9242421טל':  

 21-2911122פקס': 
 spector@ingl.co.ilדוא"ל:

  לבדוא"
 
 

 א.ג.נ,

 



 
   

  2מתוך  2עמוד 

 www.ingl.co.il   1178111, תל אביב, 78155ת.ד. , קרית עתידים, 8ין יבנ נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ,
 לה להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1691-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות
 

 

 אישור קבלה

 

ייעוץ בתחום קשרי למתן שירותי  פומבי מכרז  – 1אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את הבהרה מס' 

וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין, כאילו נכלל  המתוקן  2ואת נספח ו'ממשל 

במסמכי המכרז ומסמכי ההזמנה הינם כמפורט  בהם מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור

במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, 

 בעתיד.
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