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תוספת להסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה
פרויקט "שורק ( "2מס' )2038
ב י ן:

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 513436394
מקרית עתידים ,מגדל עתידים ת.ד ,58177 .תל-אביב
טל_________________ :
(להלן" :החברה" " /נתג"ז")

ל ב י ן:

______________________
מרחוב _________________
טל___-______________ :
(להלן" :הקבלן")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

והחברה ניהלה הליך של מכרז פומבי (( )INGL/TENDER/2021/06סימוכין( )426634 :להלן:
"המכרז") לבחירת מאגר קבלנים לעבודות צנרת כחלק מהקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה
בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג –  ,1993אליהם תוכל לפנות בבקשה לקבל הצעות לביצוע
עבודות צנרת כהגדרתן במכרז;

והואיל

והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז והצעתו נמצאה עומדת בתנאי הסף של המכרז ומשכך הוא נכלל
במאגר הקבלנים של החברה ,ובהתאם נחתם בין הקבלן לבין החברה הסכם מסגרת לביצוע עבודות
צנרת בלחץ גבוה (סימוכין( )426633 :להלן" :הסכם המסגרת") והקבלן התחייב לבצע עבודות מכוחו
(להלן" :העבודות").

והואיל

והקבלן מצהיר שהוא עומד בתנאי הסף של החברה גם במועד חתימת תוספת זו;

והואיל

והקבלן נבחר לביצוע עבודות בפרויקט "שורק  "2במסגרת הצעתו במכרז/בבקשה לקבלת הצעות מס'
(( )INGL/TENDER/2021/06להלן" :בקשה לקבלת הצעות" ו"-הפרויקט" בהתאמה) ,והחברה
מעוניינת שהקבלן יבצע את העבודות בהתאם להצעתו ועפ"י הוראות הסכם המסגרת ותוספת זו
והקבלן מעוניין לבצע את העבודות עבור החברה;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1כללי
 .1.1המבוא לתוספת להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
 .1.2לכל המונחים בתוספת להסכם זו תהא המשמעות המוקנית להם במסמכי המכרז ובהסכם המסגרת
אלא אם הוקנתה למונח כלשהו משמעות שונה במפורש להלן.
 .1.3כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו של תוספת להסכם
זו או תניה מתניותיה.
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 .1.4בכל מקרה של סתירה או אי התאמה (להלן" :אי התאמה") שאינה ניתנת ליישוב בין תוספת להסכם
זו לבין נספחיה ,יגברו הוראות התוספת להסכם .בכל מקרה של אי התאמה בין הוראות תוספת זו
לבין מסמכי המכרז וההסכם ,על נספחיהם ,יש לפעול בהתאם להוראות ההסכם לעניין "סתירה או
אי התאמה".
 .1.5בכל מקרה של סתירה בין הוראות תוספת להסכם זו להוראות המכרז או להוראות בקשה לקבלת
הצעות ,יגברו הוראות תוספת זו.
 .1.6על ביצוע העבודות בפרויקט וההתקשרות בתוספת זו להסכם יחולו כל הוראות הסכם המסגרת,
המכרז ותוספת זו ,על נספחיהם.
 .1.7הסכם המסגרת על תוספותיו ונספחיו ,לרבות המכרז ,יהווו נספח לתוספת להסכם וחלק בלתי נפרד
ממנו.
 .2ביצוע העבודות
 .2.1הקבלן ישמש כ"קבלן ראשי" ו"מבצע הבניה" בביצוע העבודות כמפורט בהסכם המסגרת.
 .2.2הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם המסגרת על נספחיו ולתכולה וההוראות הקבועות
בו ,לרבות הצעת המחיר של הקבלן לפרויקט שהוגשה במסגרת המכרז/בקשה לקבלת הצעות ,לפי
העניין וכפי שאושרה ע"י החברה.
 .3צוות הפרויקט
 .3.1לצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן את כל בעלי התפקידים הבאים ,בהתאם לתנאי הכשירות
הניסיון ותכולת העבודה כנדרש במכרז ובהסכם המסגרת:
 .3.1.1מנהל פרויקט
 .3.1.2מהנדס ריתוך
 .3.1.3מנהל הבטחת ובקרת איכות
 .3.1.4מנהל עבודה
 .3.1.5ממונה בטיחות
 .3.1.6מפקח צנרת ובדיקות לחץ
 .3.1.7מפקח ריתוך
 .3.1.8רתכים מוסמכים
 .3.2זהותם של מנהל הפרויקט ,מהנדס הריתוך ומנהל הבטחת ובקרת איכות ,יהיו כפי שאושרו על ידי
החברה במסגרת המכרז/הבקשה לקבלת הצעות ,לפי העניין.
 .3.3ככל שהקבלן מעוניין לשנות את זהותו של אחד מבעלי התפקיד המאושרים כאמור ,יגיש בקשה זו
לחברה ,לא יאוחר מ 14 -יום מהודעת החברה על הקבלן כמציע הזוכה לביצוע הפרויקט ,כולל כל
מסמך הנדרש לצורך הוכחת עמידתם בדרישות המינימאליות כנדרש בסעיף  8למכרז ובנספח ב'
להסכם המסגרת.
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 .3.4על אף האמור ,לחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לאשר או לסרב להחלפת בעל תפקיד
ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין זה.
 .3.5לאור אופי העבודות ומורכבותן ,החברה רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות לאחר
אישור החברה בעל תפקיד מסוים ,להורות לקבלן להגיש כח אדם חלופי אחד או יותר ,בזמן קצוב
שתקבע החברה.
 .3.6צוות הפרויקט המקצועי של הקבלן ובכלל זה מנהל הפרויקט יהיו נוכחים ומעורבים באופן פעיל
בביצוע העבודות באתרי העבודות במשך כל תקופת ביצוע העבודות בהתאם לרלוונטיות ולדרישות
החברה.
 .3.7מבלי לגרוע מהאמור ,מנהל הפרויקט ומהנדס הריתוך ינהלו ויאשרו את תהליכי הריתוך ,מנהל
הפרויקט יהיה נוכח בכל הישיבות השבועיות וכן בישיבות הסטטוס עם החברה.
 .3.8ממונה הבטיחות ומנהל/י העבודה יהיו נוכחים ברציפות באתר/י העבודות בכל עת ביצוע העבודות
של הקבלן וכלל הקבלנים האחרים שבאתר העבודות כמפורט בהסכם המסגרת.
 .3.9מובהר כי ככל שתנאי המכרז ו/או ההסכם מאשרים זאת ,ביצוע עבודה כלשהי בפרויקט באמצעות
בעל תפקיד המועסק כקבלן משנה Freelancer/אינה גורעת מאחריות הקבלן שבהסכם ובמכרז ,על
נספחיהם.
 .4ביצוע תיאומים
כחלק מביצוע הפרויקט ,הקבלן יבצע תיאומים מול רשויות ,בעלי חצרים וכל גוף אחר ,ככל הנדרש לצורך
ביצוע העבודות .בכלל זאת הקבלן יידרש לשאת בתשלומים ו/או העמדת בטוחה (אם נדרש) וכן בעלויות
הכרוכות בביצוע התיאומים כאמור ,לרבות עלויות פיקוח במקרה של עבודות בסמיכות לאתר העבודות,
כמפורט בסעיף  9להסכם המסגרת.
 .5ערבות וביטוח
 .5.1כתנאי לתחילת ביצוע העבודות ,הקבלן ימסור לחברה בתוך  14ימים מיום תוספת זו:
 .5.1.1ערבות אוטונומית ובלתי מותנית הצמודה למדד המחירים לצרכן בסך של  10%מערכה הכספי
של הצעת הקבלן לפרויקט ,כנדרש בסעיף  8.2להסכם המסגרת ,בנוסח בנספח ג 1/להסכם
המסגרת.
 .5.1.2אישור על קיום הביטוחים בתוקף החל ממועד תחילת מתן השירותים על ידה בפרויקט
ולתקופת ביצוע העבודות ,כנדרש וכמפורט בסעיף  31.2להסכם המסגרת ,בנוסח בנספח יא'
להסכם המסגרת.
 .6הקוד האתי
הקבלן מצהיר ,כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים באתר החברה בכתובת
 www.ingl.co.ilוהוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיהם.
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 .7העדר ניגוד עניינים וסודיות
 .7.1מבלי לגרוע מהוראות המכרז והסכם המסגרת ,הקבלן מצהיר כי אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים
עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה בקשר לפרויקט או עלול להיות מצוי במצב כאמור .בתוך כך
הקבלן מצהיר כי אין לו זיקה לחברה המתכננת של הפרויקט  -לודן הנדסה ישראל בע"מ.
 .7.2הקבלן מתחייב להימנע מלהימצא בניגוד עניינים כמתחייב בהוראות נספח יב' להסכם המצ"ב כנספח
ט' לתוספת זו .הקבלן ימסור לחברה הצהרה כאמור חתומה מטעמו וככל שיתבקש לכך מהחברה ,גם
מטעם קבלני המשנה מטעמו.
 .7.3הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא סודיות ואבטחת מידע במסגרת ביצוע
הפרויקט כפי שימסרו לקבלן מעת לעת .הקבלן ימסור לחברה התחייבות לשמירה על סודיות ואי
שימוש בנוסח בנספח יג' להסכם המסגרת ,חתומה על ידו ואחראית לנקוט בכל האמצעים הדרושים
לוודא את קיומה של התחייבות זו על ידה וכל הבא מטעמו ואכיפתה.
 .8מסמכי התוספת להסכם
 .8.1לעניין העבודות לפרויקט
 .8.1.1תיאור הפרויקט – נספח א' לתוספת זו (מצ"ב כקובץ דיגיטלי).
 .8.1.2רשימת מסמכי התכנון לפרויקט ,בנספח ב' המצ"ב לתוספת זו.
 .8.1.3רשימת מפרטים ותשריטים – חברת נתיבי הגז הטבעי לישראלList of INGL ( .
 ,)Specifications & Typical Drawingsבנספח ג' המצ"ב לתוספת זו.
 .8.1.4לוח זמנים שלדי לפרויקט ,בנספח ד' המצ"ב לתוספת זו.
 .8.1.5לוח זמנים מפורט לפרויקט על בסיס לוח הזמנים השלדי (לא מצורף בפועל – יוכן ע"י הקבלן
ויאושר ע"י הממונה) המצ"ב כנספח ה' לתוספת זו.
 .8.1.6מתודולוגיה נספח ו' לתוספת זו (לא מצורף בפועל  -הוכנה על ידי הקבלן בהצעתו
למכרז/בקשה לקבלת הצעות)
 .8.1.7הצעת מחיר הקבלן (כתב הכמויות) המצ"ב כנספח ז' לתוספת זו.
 .8.1.8סיכום סיור קבלנים ,הבהרות ותיקונים (אם וככל שפרסמה החברה במסגרת המכרז/בקשה
לקבלת הצעות) ,בנספח ח' להלן.
 .8.1.9נספח הצהרה על היעדר ניגוד עניינים ,המצ"ב כנספח ט' להלן.
 .8.2הסכם המסגרת (סימוכין( )426633 :מצ"ב כקובץ דיגיטלי)
נספח א'  -רשימת מפרטים ופרטים טיפוסיים של החברה
נספח ב'  -דרישות סף מינימאליות  -צוות פרויקט
נספח ג - 1/ערבות ביצוע
נספח ג - 2/ערבות מקדמה
נספח ד'  -התחייבויות הקבלן בקשר לרישיון החברה ולהסכמי מימון בין החברה לבין המדינה
נספח ה - 1/תנאי ביטחון
נספח ה - 2/דרישות בטיחות ,בריאות ואיכות הסביבה ( )HSEעבור מערכת הגז הטבעי
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נספח ה - 3/כללי בטיחות בכניסה למתקני נתג"ז (קבלה  /הגפה )PRMS /
נספח ה - 4/דו"ח תקרית והפקת לקחים
נספח ה - 5/ניהול הבטיחות באתר ,סקר סיכונים ופיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי בטיחות
נספח ה - 6/מבנה ארגוני למערך הבטיחות בפרויקט של החברה
נספח ה - 7/הנחיות בטיחות לעבודת קבלנים בתחנה מוגזת
נספח ה – 8/כללי זהירות בעבודה של איתור ,סימון ,חשיפה של תשתיות ת"ק וביצוע חציות  /הנחת
צנרת
נספח ו' – Completion Certificate
נספח ז'  -נוסח תעודת קבלה (השלמה על גמר ביצוע עבודות)
נספח ח' – פרוטוקול מסירה
נספח ט'  -כתב ויתור תביעות
נספח י'  -הוראות לצרכי תשלום
נספח יא'  -נוסח אישור על עריכת ביטוח
נספח יב' – התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ,העדר זיקה אישית וקרבה משפחתית ועמידה בקוד
האתי
נספח יג' – התחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות ולאי עשיית שימוש במידע פנים
נספח יד' – תוספת להסכם המסגרת – נוסח לדוגמא
 .8.3תכניות ומפרטים ומסמכים טכניים
רשימת מפרטים ופרטים טיפוסיים – חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
(( )List of INGL Specifications & Typical Drawingsמצ"ב כקובץ דיגיטלי)
 .8.4תיקונים והבהרות במכרז (ככל שפורסמו ע"י החברה)

[יושלם בסיום המכרז]
 .8.5מכרז פומבי (מס' ( )INGL/TENDER/2021/06סימוכין( )426634 :מצ"ב כקובץ דיגיטלי)
ולראיה באו הצדדים על החתום:
בשם החברה

בשם הקבלן:
____________________ ______________

____________________ ______________

____________________ ______________

____________________ ______________

חותמת התאגיד_______________ :

חותמת התאגיד_______________ :

תאריך______________ :

תאריך______________ :

שם מלא ותפקיד

שם מלא ותפקיד
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חתימה

חתימה

שם מלא ותפקיד

שם מלא ותפקיד
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חתימה

חתימה

נספח א'  -תיאור הפרויקט
(מצ"ב כקובץ דיגיטלי)
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נספח ב'  -רשימת מסמכי התכנון לפרויקט
מס' מסמך04/03/2021 ,LUD-GEN-LIS-0005-2038, Rev. P4 :
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נספח ג'  -רשימת מפרטים ופרטים טיפוסיים – חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
()List of INGL Specifications & Typical Drawings
(יצורף העתק מנספח א' להסכם)

438586

 10מתוך 19

נספח ד'  -לוח זמנים שלדי לפרויקט
פרויקט מס'  2038שורק  2מתקן התפלה בפלמחים
 .1לוח הזמנים להקמת הפרויקט הינו כדלהלן:
"מצו התחלת עבודות" משמע :ממועד מסירת צו התחלת העבודות לקבלן או המועד שנקבע ,אם נקבע ,בצו
התחלת העבודות להתחלת העבודות או לעבודה מסוימת ,לפי העניין.
.1.1

התארגנות  30 -ימים קלנדרים ממועד צו התחלת עבודות ("צ.ה.ע.)".
התקופה כוללת את כל ההכנות הנדרשות לתחילת ביצוע העבודות בשטח לרבות הכנת מסמכים,
קבלה אישורי כניסה לאתר העבודות (ככל שנדרש) עבור כל העובדים הנכנסים לאתר ,מדידה וגידור
אתר העבודה וכיוצא באלה.

.1.2

השלמת עבודות הקמת הצנרת האורכית מחוץ לתחנת השפד"ן–  11חודשים קלנדרים מצו התחלת
עבודות.

.1.3

השלמת העבודות בתחנת השפד"ן לרבות עבודות להקמת מערכת ההגפה ומבנה חדר הבקרה לרבות
כל עבודות החשמל (כולל תאורה) ,גדרות ,שערים ,ניקוזים וכל יתר התשתיות המתוכננות באתר -
 11חודשים קלנדרים מהודעה על תחילת ביצוע העבודות להקמת התחנה .ההודעה על תחילת
ביצוע העבודות בתחנה הינה בכפוף לאספקת ציוד לתחנה שבאחריות המזמין ,וצפויה בתוך
חודשיים וחצי ממתן צו התחלת עבודה לפרויקט .לחברה שמורה הזכות לדחות או להקדים את
תחילת ביצוע העבודות בתחנה כאשר המשך הכולל של הפרויקט יעודכן בהתאמה.

.1.4

תעודת השלמה ומסירת תכניות עדות במהדורה ראשונה :עם סיום הקמת הקו והתחנה.

.1.5

השלמת כל התיקונים וההערות שהתקבלו במהלך סיורי המסירה עם המזמין ועם חברת הניהול
מטעמו –  1חודשים קלנדרים בקו ובתחנה.

.1.6

מסירת האתר למזמין לאחר השלמת כל העבודות באתר ופינוי האתר עם השלמת תיקון הליקויים
ובתוך חודש ממסירת תעודת השלמה.

 .2מצורף למסמך זה גאנט המציג את משכי עבודת הקבלן ומשכים חוזיים של קבלני המשנה להתקנת צנרת
ההגפה ומתקן ה  .PRMSתאריך מסירת צו התחלת העבודות לפרויקט הינו תאריך משוער.
 .3על הקבלן להגיש עם הצעתו לוח זמנים מפורט ,על בסיס לוח הזמנים השלדי ,לאישור החברה (אלא אם
נמסר ע"י החברה במסגרת המכרז  -לוח הזמנים מפורט) ,כקבוע בסעיף  10.6.1להסכם .אישור החברה
וחתימת הקבלן על לוח הזמנים המפורט הינו תנאי לתחילת העבודות בפועל.
 .4השלמת העבודות משמעה מסירה על ידי הקבלן לחברה של מסמכי  AS MADEבמהדורה " "0לאחר גמר
כל העבודות נשוא החוזה ,לרבות השלמת תיקונים ככל שידרשו.
 .5במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות במועד הנדרש ממנו על פי לוח הזמנים
השלדי דלעיל ,תהיה החברה זכאית לפיצויים מוסכמים כאמור בסעיף  33.5להסכם.
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נספח ה'  -לוח זמנים מפורט לפרויקט על בסיס לוח הזמנים השלדי
(לא מצורף בפועל – יוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י הממונה)
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נספח ו' -מתודולוגיה
(לא מצורף בפועל  -הוכנה על ידי הקבלן בהצעתו למכרז/בקשה לקבלת הצעות)
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נספח ז'  -הצעת מחיר הקבלן (כתב הכמויות)
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נספח ח' – סיכום סיור קבלנים ,הבהרות ותיקונים
(אם וככל שפרסמה החברה במסגרת המכרז/בקשה לקבלת הצעות)
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נספח ט'  -התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ,העדר זיקה אישית וקרבה משפחתית
ועמידה בקוד האתי
מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולעבודות צנרת גז טבעי
בלחץ גבוה בפרויקט "שורק "( )INGL/TENDER/2021/06( "2המכרז")
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
בתצהיר והתחייבות זה ,תהא למונחים הבאים המשמעות שלצידם:
שם ההסכם :הסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה ("( )INGL/TENDER/2021/06ההסכם")
שם הספק/הקבלן/היועץ:
___________________________________________________________________ ח.פ/.ע"ר
___________________ ("הספק")
האמור במסמך זה יקרא בלשון יחיד או רבים ,לפי העניין.
אנו הח"מ ,המשמשים בתפקידים שלהלן אצל הספק:
__________________________ ,ת.ז ;________________ .תפקיד ______________________
__________________________ ,ת.ז ;________________ .תפקיד ______________________
מצהיר/ים ומתחייב/ים בזה בשם הספק ,כדלקמן:
 .1הננו מוסמכים ליתן התחייבות זאת מטעם הספק.
 .2העדר ניגוד עניינים
 .2.1תצהיר והתחייבות זו ניתנת בהמשך להצעת הספק למתן שירותים ו/או לביצוע עבודות ,לפי העניין
(להלן" :העבודות") ,לחברה במסגרת הסכם ,ומבלי לגרוע מכל התחייבות כאמור.
 .2.2הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור
החברה ו/או מי מטעמה ולהימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
 .2.3בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אנו נמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת ההסכם
או במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה ,כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות /ני"ע/
דירקטורים בתאגיד /בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל גוף
אחר רלוונטי ,המתחרה בעסקי החברה.
 .2.4תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה ,ואין
בתפקידינו או עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את לעבודות שיבוצעו על ידינו בעבור
החברה .במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות לחברה ,לרבות במהלך
השתתפותנו בישיבות ,הננו מתחייבים להודיע על כך לכל אחד מאלה :למנהל הפרויקט/ההסכם,
למבקר הפנימי וליועץ המשפטי של החברה ,מיד כשייוודע לנו על ניגוד עניינים אפשרי .כמו כן ,אנו
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.2.5

.2.6

.2.7

מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד
העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא נציע
ו/או לא ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת ,לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או
לאחר סיומו מכל סיבה ,עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה,
לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של
רשות ובין בדרך אחרת ,במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך
ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של
החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר
להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי  /סודי הקשור להליך התקשרות ו/או
כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ,וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית ,וכן
לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

 .3העדר זיקה אישית  /קירבה משפחתית של הספק ומי מטעמו לחברה
(יש לסמן את הרלבנטי):



הריני להצהיר כי במסגרת הגשת הצעת הספק להליך ההתקשרות (מכל סוג שהוא) ,אין למי ממנהליו
ו/או עובדיו של הספק או מי מטעמו זיקה אישית או קירבה משפחתית כלשהי למי מהבאים :לבעלי
המניות  /חברי ההנהלה  /חברי הדירקטוריון ,עובדי החברה (חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ),
ככל שקיימת כזו על פי ידיעת הספק בלבד ומבלי שהספק נדרש לבצע חקירה בעניין.



קיימת זיקה אישית או קירבה משפחתית כלשהי למי מהבאים :לבעלי המניות ,חברי ההנהלה ,חברי

הדירקטוריון ,עובדי החברה (חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ) .מצורף להצעת הספק מכתב
נפרד המפרט את הזיקה האישית  /הקירבה המשפחתית כאמור כשהיא חתומה על ידי הבעלים או
מנכ"ל או מורשי החתימה של הספק.
 .4הקוד האתי
הרינו להצהיר כי קראנו והבנו את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים שבאתר האינטרנט של החברה
בכתובת www.ingl.co.il :וה ריני לאשר כי כל הבא מטעמינו לצורך ביצוע העבודות ומתן השירותים יפעל
בהתאם להוראותיהם במידה ונבצע את העבודות עבור החברה .
 .5כללי
 .5.1אנו מתחייבים למלא אחר הצהרותינו והתחייבויותנו כאמור לעיל בשם עובדינו ,קבלני המשנה שלנו,
נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה (מכל סוג
שהוא) ו/או בביצוע ההסכם ,לרבות ביצוע העבודות ו/או השירותים על פיו ו/או הזמנה הנובעים ממנו,
ומתחייבים להביא תוכן מסמך זה לידיעת כל האמורים לעיל בסעיף זה.
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.5.2
.5.3
.5.4
.5.5

הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
אין באמור בהצהרתנו והתחייבותנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות
עלינו בתוקף תפקידנו כנותן שירותים ו/או מבצע עבודות לחברה.
הננו מתחייבים למסור הצהרה והתחייבות מעודכנת בכל עת ככל שנדרש לכך על ידי החברה.
הננו מצהירים ,כי קראנו היטב הצהרה והתחייבות זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים
לקיים את כל הוראותיה.

ולראיה באנו על החתום בשם הספק:
שם מלא של הספק

שם מלא ותפקיד

חתימה

תאריך

אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד_______________________________ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום
__________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _______________________________ מר/גב'
ת.ז.
באמצעות
עצמו/עצמה
זיהה/זיהתה
_______________________________אשר
מס'____________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל
וחתם/מה עליו בפני.
_________________
חתימה וחותמת
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