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 .1הגדרות
במכרז זה ,תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"בעל זיקה"

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

"בקשה
לקבלת
הצעות"

בקשה לקבלת הצעות שתפרסם החברה לצורך ביצוע עבודות ושתופנה לקבלנים שיבחרו על
ידה למאגר ,כולם או חלקם.

"הגופים
המפקחים"

הרשות לגז טבעי ,משטרת ישראל ,מערך הסייבר הלאומי ,שירות הביטחון הכללי (שב"כ),
משרד הביטחון או כל גוף מפקח או רגולטור מוסמך אחר כפי שיהיה מעת לעת ,מטעם מדינת
ישראל על מערכת ההולכה לגז טבעי ועל החברה ו/או גורם אחר מטעם החברה (לרבות
החברה המקצועית המייעצת לחברה לפי רישיונה).

"ההסכם" או
"הסכם
המסגרת"

הסכם המסגרת שייחתם עם המציעים שייבחרו למאגר הקבלנים ,שנוסחו מצורף כמסמך ב'
למכרז ואשר יחול על העבודות שיבוצעו מתוקף מאגר הקבלנים.

"החברה" או
"נתג"ז"

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

"הצעה"

הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על פיו ונספחיו כשהם מלאים
וחתומים כנדרש ,בצירוף מסמך זה וכל הבהרה או תיקון לו.

"הצעת
המחיר"

כתב הכמויות המצורף כקובץ בנארית ,בנספח יז' להלן.

"הזוכה"

המציע אשר יוכרז ע"י החברה כמי שזכה בפרויקט במכרז זה ובכל בקשה לקבלת הצעות
שתפרסם החברה בעקבות מכרז זה לקבלנים שיכללו במאגר.

"המכרז"

מסמך זה (סימוכין )426634 :זה ונספחיו לבחירת מאגר הקבלנים של החברה לעבודות
כהגדרתן להלן ,לרבות ההסכם והתוספת להסכם ,על נספחיהם .הוראות מכרז זה יחולו
בהתאמות המתחייבות גם על כל בקשה לקבלת הצעות אשר תימסר לחברים במאגר
הקבלנים.

"הממונה"

סמנכ"ל אגף ההקמה של החברה או כל אדם אחר שימנה מטעמו ו/או שתמנה החברה
במקומו או בנוסף אליו ,בהודעה שתיתן לזוכה ,שישמש כנציג החברה בנוגע לביצוע ההסכם.
עבודות להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי ,ובכלל זה כל אחד מאלה ביחד או לחוד :הנחת
צנרת פלדה להולכת גז טבעי בלחץ גבוה ,הקמת תחנות ומתקני גז טבעי ,עבודות ריתוך צנרת
ו/או אביזרי צנרת במתקני ותחנות גז קיימות לרבות העבודות הנלוות ובהתאם לחומר
ההנדסי שתמסור החברה לקבלנים על פי הוראות המכרז וההסכם.

"העבודות"

המפרטים הגנריים והתשריטים הטיפוסיים (INGL Specifications & Typical
) Drawingsשמסרה החברה לקבלנים במכרז ,יחולו על ביצוע העבודות בכל פרויקט ,בכפוף
לשינויים שיחולו בהם מפעם לפעם אם נדרש לפי החלטת החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי,
ובין שהמפרטים והתשריטים שלעיל צורפו לבקשה לקבלת הצעות ובין אם לאו ,אלא אם
החליטה החברה אחרת בכתב ולשיקול דעתה הבלעדי.

"הפרויקט"

במכרז זה לפי העניין( ,א) ביצוע עבודות הצנרת בלחץ גבוה בפרויקט "שורק  ;" 2ו ( -ב)
הקמת חלקים ממערכת ההולכה לצורך חיבור ואספקת גז טבעי לצרכנים וחברות חלוקה לגז
טבעי ,הקמת מתקני גז טבעי ,לרבות להפחתה ומדידת לחץ ( ,)PRMSתחנות הגפה והנחת
צנרת ,הרחבתם וכל עבודה נלווית אחרת הנדרשת לביצועם.

"המאגר"

מאגר הקבלנים שיוקם על פי תנאי מכרז זה לצורך ביצוע עבודות להן תידרש החברה.
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"מערכת
ההולכה"

המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל ,כהגדרתה בסעיף  2לחוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב –  ,2002קיימת ועתידית.

"מציע"

מי שהגיש הצעה למכרז זה על מנת להיכלל במאגר הקבלנים של החברה .בכל מקום במכרז
זה בו נכתב "מציע" ,הכוונה גם ל"מציע" בכל בקשה בעתיד לקבלת הצעות מהקבלנים
במאגר.

"תוספת
להסכם"

תוספת להסכם שתיחתם עם כל מציע שיוכרז ע"י החברה כזוכה בבקשה לקבלת הצעות
לפרויקט או עבודה מסויימים אשר תצורף לבקשה לקבלת הצעות כאמור ,בנוסח במסמך ג'
למכרז ,בשינויים המחוייבים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 .2רקע כללי על החברה
 .2.1חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ הינה בבעלות ממשלתית מלאה בעלת רישיון ,בהתאם
להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב –  ,2002להקמה והפעלה של מערכת הולכת הגז הטבעי
בישראל .מערכת ההולכה כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה (עד  ,)BAR 80בים
וביבשה ,בתוואי קיים ועתידי של כ–  800ק"מ ויותר ,עשרות תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז
ותחנות להפחתת לחץ הגז ולמנייה ( )PRMSהפרושות ברחבי ישראל ומתקן ימי לקליטת .LNG
 .2.2מערכת ההולכה ממשיכה להיבנות כל העת ,ומקטעים נוספים שלה נמצאים בהליכי תכנון שונים.
החברה מרחיבה מדי שנה את פריסתה של מערכת ההולכה בהתאם לצרכי משק האנרגיה ואישורים
רגולטוריים הניתנים לפי צורך מפעם לפעם.
 .2.3הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי ,הן מבחינה
כלכלית ,הן מבחינת איכות הסביבה והן לצורך מתן מענה לצריכת החשמל הגדלה של המשק .בשל
דחיפותו ,מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי ממשלת ישראל ועל פי התחייבויות
החברה ללקוחותיה.
 .2.4תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות (תמ"א  37על
נגזרותיה) באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה ,לרבות תחנות
כוח ,מפעלי תעשייה גדולים וחברות חלוקה לצרכנים קטנים.
 .2.5החל ממחצית שנת  ,6/2018לחברה אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה ,ולכלל הציבור האפשרות
לסחור בהן והינה חברה מדווחת על פי חוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
 .2.6רקע נוסף על החברה ניתן לצפייה באתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.ingl.co.il :
הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו להתרשמות כללית בלבד ,ואין בו כדי
להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.
 .3המכרז – כללי
המכרז מחולק ל 2-חלקים:
(א) בחירת מאגר קבלנים לעבודות צנרת לגז טבעי בלחץ גבוה;
(ב) בחירת קבלן לביצוע עבודות צנרת ועבודות נילוות להקמת פרויקט צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט
"שורק  "2באזור פלמחים.
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מציעים רשאים להגיש הצעה במכרז על מנת להיבחר למאגר בלבד (ובתנאי שעמדו בתנאי הסף
שבסעיפים  7.5 - 7.1להלן) ,או להגיש הצעה במכרז להיבחר למאגר ולבצע את הפרויקט (ובתנאי שעמדו
בתנאי הסף שבסעיפים  7.6 - 7.1להלן) .מציע שעמד בתנאי המכרז ונבחר ע"י החברה למאגר ,תמשיך
החברה ותבדוק את הצעתו לפרויקט ,ככל והגישה ,לצורך בחירת הזוכה.
 .3.1בחירת מאגר קבלנים לעבודות צנרת
 .3.1.1החברה תקים במסגרת מכרז זה מאגר קבלנים לביצוע עבודות צנרת להולכת גז טבעי בלחץ
גבוה אליהם תוכל החברה לפנות ,מעת לעת ,בבקשה לקבל הצעות ביחס לביצוע עבודות
שהזמנתן איננה מחייבת אותה בפרסומו של מכרז פומבי (כמפורט בסעיף  4.6להלן).
 .3.1.2במאגר יכללו קבלנים לביצוע עבודות להקמת צנרת פלדה להקמת "תשתית צנרת" להולכת
גז טבעי בלחץ תכנון של  ,BAR 80בקוטר עד "( 18כולל) ,ובאורך של עד כ 10 -ק"מ,להקמה
של תחנות הגפה ,וכן עבודות צנרת לסוגיהן ,כדוגמת עבודות ריתוך צנרת ואביזרי צנרת
במתקני ותחנות גז קיימות ,בהתאם לצרכי החברה.
 .3.1.3החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובנסיבות מסוימות ,לפנות לקבלנים
שייכללו במאגר ואשר עומדים בתנאים שייקבעו על ידי החברה ,כגון ניסיון רלבנטי צבור,
יכולות מוכחות וכיו"ב ,לצורך ביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה (לרבות מתקנים
ותחנות גז) ,אשר הינן בעלות מאפיינים הנדסיים שונים מהאמור בסעיף  3.1.2לעיל ,וזאת
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3.2עבודות בפרויקט "שורק "2
 .3.2.1החברה מעוניינת לקבל הצעות לבחירת קבלן לביצוע עבודות להנחת צנרת פלדה להולכת גז
טבעי ,בלחץ תכנון  BAR 80בקוטר " 8באורך של כ 2 -ק"מ ,לצורך חיבור מתקן ההתפלה
"שורק  "2שבפלמחים לתחנת שפד"ן ומערכת ההולכה ,ובכלל זאת ביצוע החיבורים
הנדרשים במערכת ההגפה הקיימת וכן בתחנת הפחתת הלחץ ) )PRMSשפד"ן לצורך הגדלת
קיבולת התחנה (להלן" :שורק .)"2
 .3.2.2הזוכה ישמש כ"קבלן ראשי" לביצוע העבודות בפרויקט ,ובמסגרת זו יחולו עליו
ההתחייבויות והחובות לעניין "קבלן ראשי" שבנוסח ההסכם.
 .3.2.3על הזוכה לבצע ולהשלים את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים השלדי המצורף כנספח ד'
לתוספת להסכם .עם זאת ,מובהר כי החברה תהא רשאית לשנות את לוח הזמנים ,לרבות
*הקדמה או דחייה של צו תחילת העבודות ,לפי שיקול דעתה ,במתן הודעה בכתב לזוכה,
ולזוכה לא תיהיה כל טענה ו/או תביעה בנושא זה.
 .3.2.4הזוכה יתחיל בביצוע הפרויקט באתר העבודות עד חודש ממועד צו תחילת עבודות.
בתקופה שעד תחילת ביצוע העבודות באתר ,נדרש הזוכה לבצע את כל פעולות ההכנה
וההתארגנות לקראת תחילת ביצוע העבודות כמפורט בהסכם ובתוספת לו.
 .3.2.5תיאור כללי של הפרויקט מצורף כנספח א' למכרז.
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 .3.3דרישות העבודה העיקריות להקמת צנרת לגז טבעי בלחץ גבוה ודגשים להתחייבויות המציע
בביצוע העבודות
 .3.3.1תיאור כללי של דרישות העבודה העיקריות בעבודות להקמת צנרת לגז טבעי בלחץ גבוה
מפורט במסמכי המכרז ,לרבות דגשים ליכולות ולחובות החלים על הזוכה שבנספח ג',
ומהווים חלק בלתי נפרד מההוראות החלות על הקבלן לצורך ביצוע העבודות כמפורט
במכרז ובהסכם
 .3.3.2המציע יגיש בהצעתו הצהרה לעניין היכרותו והתחייבותו לדרישות הנובעות מהקמת
מערכת גז טבעי בלחץ גבוה ,בנספח יב' למכרז.
 .4לוח הזמנים למכרז
 .4.1קבלת חוברת מסמכי המכרז
סיור קבלנים
.4.2

(השתתפות חובה)

בימים א' – ה' ,החל מיום  24/3/21בין השעות – 9:00
.16:00
ביום  24/3/21בשעה  10:00בבוקר ,במרכז לוגיסטי של
החברה ברחוב אדום  ,14א.ת .כנות.

 .4.3שאלות והבהרות

לא יאוחר מיום  8/4/21בשעה .16.00

הגשת טיוטת ערבות מכרז
 .4.4לבדיקה (רשות)

לא יאוחר מיום  8/4/21בשעה .16.00

 .4.5הגשת הצעות

החל מיום  26/4/21ועד ליום  27/4/21בין השעות  9:00עד
 .16:00המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  -לא יאוחר
מיום  27/4/21בשעה .16:00

תוקף ההצעה וערבות מכרז
4
.4.6

27/10/21

 .5מאגר קבלנים
 .5.1במסגרת המכרז יוקם מאגר הקבלנים ממנו תוכל החברה לבחור קבלנים שיבצעו עבודות כהגדרתן
לעיל.
 .5.2החברה תוכל לפנות אל הקבלנים שיכללו במאגר בבקשה לקבל הצעות לביצוע עבודות במהלך 5
שנים למן המועד שבו תודיע החברה על הקמת המאגר בהתאם לתוצאות המכרז .לחברה שמורה
הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תוקף המאגר לשנתיים נוספות (סה"כ  7שנים
במצטבר).
 .5.3כל מציע שהחברה תקבע שהוא עומד בתנאי הסף המנויים בסעיפים  7.5 - 7.1להלן ,ייכלל במאגר,
וזאת בכפוף לסמכויות המוקנות לחברה לפי המכרז ולפי כל דין .תנאי למסירת עבודה לקבלן שיכלל
במאגר הוא שבמועד מסירת העבודה עדיין יתקיימו אצלו כל תנאי הסף הדרושים להיכללות במאגר
ותנאי הסף לצורך ביצוע העבודה.

 7מתוך עמוד 78

426634

אין באמור לעיל לעניין אי הגשת פרטים מסוימים במכרז זה בנסיבות אלה כדי להוות ויתור או לגרוע
מהתחייבות כלשהי של המציע לעמוד בכל תנאי מכר\ זה על נספחיו במלואם.
מובהר כי על מציע כאמור לעיל יחולו כל הוראות מכרז זה.
 .5.4החברה תהיה רשאית להוסיף בעתיד קבלנים נוספים למאגר ,גם אם הם לא השתתפו במכרז זה,
במועדים לפי שיקול דעתה ,ובלבד שעמדו בתנאי הניסיון והכשירות הנדרשים במכרז (בשינויים ככל
שיהיו לפי שיקול דעת החברה במועד הרלוונטי לבחינת הצטרפותם).
 .5.5מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי הדין ,החברה אינה מחויבת
לבצע עבודות נוספות ,מעבר לעבודות נשוא הפרויקט ,ובכפוף להוראות ההסכם ביחס אליו,
באמצעות פניה לקבלנים במאגר ,והיא תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצען בכל דרך
אחרת ובכפוף לכל דין ,לרבות באמצעות קבלנים שנכללים במאגרים אחרים שקיימים בחברה או
גופים שלא השתתפו במכרז או לקיים הליך תחרותי אחר בתנאים ודרישות שאינם זהים למכרז ו/או
שלא פורטו בו.
 .5.6במידה ותחליט החברה לפנות בבקשה לקבלת הצעות מקבלנים שיכללו במאגר ,תהיה החברה
רשאית ,במסגרת בקשה לקבלת הצעות ,לשנות מתנאי המכרז ו/או להוסיף תנאים ודרישות שלא
פורטו בו ,לקולא או לחומרה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הגדלת היקף וסוג העבודות
המבוקש ,החמרת תנאי סף ,הוספת מדדי איכות להצעות או אימוץ ניקוד איכות ככל שניתן בבקשה
קודמת לקבלת הצעות מהמאגר ,התאמת הדרישות לאיתנות פיננסית ,קביעת מחירי תקרה ,ביצוע
הליך תחרותי נוסף ,התאמת ההסכם ושינוי נספחיו הטכניים ,הכל בהתחשב בצרכי החברה ,לרבות
עומס עבודה אצל קבלנים ,פיזור עבודות וסיכונים ,טיב העבודות נשוא הבקשה להצעות ,מהותן
ומורכבותן ,רמת הסיכון בהן ,לוחות הזמנים ודרישות מיוחדות הנובעות מהן ,לשיקול דעתה הבלעדי
של החברה.
 .5.7כמו כן ,במידה ותחליט החברה לפנות בבקשה לקבלת הצעות לקבלנים שיכללו במאגר ,החברה תהיה
רשאית שלא לפנות לקבלן הנכלל במאגר ,אחד או יותר ,לרבות בנסיבות שבהן תסבור החברה ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,כי אותו קבלן לא יהיה מסוגל לבצע את העבודות לשביעות רצונה המלא .מבלי
לגרוע מהאמור ,החברה תהיה רשאית להחליט כך ,בין היתר בהתייחס לשיקולים כגון היעדרו של
סיווג קבלני מתאים ,ניסיונה והיכרותה עם עבודתו של הקבלן ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
איחור בלוחות זמנים ,עומס עבודה של הקבלן בפרויקט/ים אחר/ים של החברה ,עבירות בטיחות
קודמות ,אי שביעות רצון מאיכות העבודה או מצוות ניהול הפרויקטים מטעמו ,אי סגירת חשבון
סופי או תביעות מוגזמות ,הפרת הסכם עם החברה ,הליך משפטי תלוי ועומד ,עובדות המעלות את
הסיכון העסקי הכרוך בביצוע ההתקשרות עם הקבלן ,מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ,וכיוצא באלה טעמים.
 .5.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לגרוע קבלן כלשהו מהמאגר ,בכל עת ולפי שיקול
דעתה הבלעדי מהסיבות שבסעיף  25להלן .בטרם ייגרע קבלן מהמאגר כאמור ,תימסר לו הודעה על
כוונת החברה ותינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין זה ,באופן ובמועד שתקבע החברה לפי
שיקול דעתה ,הכל בכפוף להוראות המכרז והדין.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת בפני החברה ,לפי הדין ,ביחס לכל הליך לביצוע
עבודות הנדרשות לחברה.
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 .5.9על בקשה לקבלת הצעות למתן העבודות ועל ביצוע העבודות ,יחולו הוראות המכרז ,לרבות ההסכם
שצורף לו (בכפוף לעדכונים של החברה ,אם וככל שיבוצעו במסגרת בקשה לקבלת הצעות).
 .5.10בין הקבלנים שייבחרו ע"י החברה למאגר לבין החברה ייחתם הסכם מסגרת (על נספחיו ותוספותיו),
המצורף כמסמך ב' למכרז .הסכם המסגרת ישמש כבסיס החוזי לביצוע העבודות במסגרת
פרוייקט/ים עתידי/ים ,ככל שהקבלן יוכרז ע"י החברה כזוכה בהם.
 .5.11כמו כן ,כל קבלן הכלול במאגר ואשר יוכרז ע"י החברה כזוכה בבקשה לקבלת הצעות לפרויקט או
עבודה מסויימים שיבוצעו מכוחו ,יחתום על תוספת להסכם המסגרת ,ביחס לכל פרויקט ,בהתאם
למאפייניו ,בשינויים המחוייבים שיבוצעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .כדוגמא לנוסח
תוספת כאמור ולשם התרשמות ,מצ"ב כמסמך ג' ,תוספת להסכם לביצוע פרויקט "שורק ."2
 .6בעלי תפקידים – צוות הפרויקט
 .6.1בהגשת הצעתו מתחייב המציע כי ככל וייבחר כזוכה לצורך ביצוע הפרויקט ,או במסגרת בקשה
אחרת לקבלת הצעות ,העבודות בו יבוצעו באמצעות בעלי תפקידים וצוות הפרויקט שהמציע הציע
בהצעתו למכרז ,והעומדים בדרישות שהוגדרו במכרז וכי יעסיק בביצוע העבודות צוות עובדים
העומדים בתנאים שנקבעו בתנאי מכרז זה לרבות בהסכם.
 .6.2באם במכרז יוגש כח אדם זהה על ידי מספר מציעים ו/או יוצגו על ידי המציעים בעלי תפקידים
שאינם מקיימים את התנאים הכלליים במכרז ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להודיע
על כך למציעים הרלוונטיים ,ואותם מציעים יידרשו להחליף את אותו כח אדם ,בתקופה שתקבע
החברה ,ובכלל זאת כתנאי לבחירת הצעתם כזוכה בפרויקט או בבקשה לקבלת הצעות על פיו.
 .6.3במידה ויוגשו במכרז או בבקשה לקבלת הצעות על פיו ,מספר אנשים למלא תפקיד זהה ,תהא רשאית
החברה לבחור בכח אדם שלפי שיקול דעתה הבלעדי הוא האיכותי ו/או המתאים ביותר לביצוע
העבודות.
 .6.4החלפת כל אחד מצוות הפרויקט ,שהציע המציע במכרז ואושר על ידי החברה במסגרתו ,מבלי
להעמיד כח אדם חלופי שווה ערך במועד הגשת הצעה לביצוע העבודות בפרויקט ,לפי שיקול דעתה
המקצועי של החברה ,יהווה עילה לביטול בחירת המציע לביצוע העבודות לפרויקט המסוים ,וכן
עילה לביטול בחירתו למאגר הקבלנים.
 .6.5מועמד שיוצע על ידי המציע לביצוע העבודות לפרויקט ,שיאושר על ידי החברה ,לא יוחלף בכל
תקופת הפרויקט ,אלא באישור מראש של הממונה ולפי שיקול דעתו הבלעדי .בכל מקרה ,כח אדם
חלופי יהיה בעל יכולת שלא תפחת מיכולת המועמד שהציע המציע במכרז ו/או בבקשה לקבלת
הצעות ,ואושר על ידי החברה במסגרתם ,או שאושר לפרויקט המסוים ,לפי העניין.
"יכולת" לעניין סעיף קטן זה ,משמעה :כל הדרישות בקשר לכח אדם כמפורט במכרז זה או בבקשה
לקבלת הצעות ,לרבות יחסי אנוש ועמידה בדרישות הביטחון.
 .6.6בביצוע העבודות יועסקו על ידי המציע ,ככל וייבחר כזוכה לצורך ביצוע הפרויקט ,בעלי תפקידים
נוספים שיגיש לאישור מראש של הממונה בתוך  14ימים מהודעת הזכייה לביצוע הפרויקט ,אלא אם
קבעה החברה מועד ארוך יותר במועד בקשתה להצעה לעבודות לפרויקט מסוים .כח אדם זה ,יהיה
חייב לעמוד בדרישות הסף המינימאליות שבנספח א' להסכם ולעמוד בדרישות הביטחון של החברה.
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 .6.7החברה תהיה רשאית לבטל אישור שניתן לבעל תפקיד בפרויקט מסוים ,אם נמצא כי אינו עומד
בתנאי המכרז וההסכם.
 .7תנאי סף להגשת הצעות במכרז לבחירה למאגר ולביצוע הפרויקט
רשאים להציע הצעות במכרז מציעים העומדים ,במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בכל תנאי הסף
המפורטים להלן:
 .7.1סיווג קבלני
 .7.1.1ביחס למציע שהינו קבלן ישראלי  :המציע הינו קבלן רשום בישראל לפי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט 1969-ותקנותיו בלפחות אחד מאלה:
•

בקבוצת סיווג א' ענף ( 150קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת) סוג 4
לפחות;

•

בקבוצת סיווג ג' ענף ( 200ענף ראשי כבישים ,תשתיות ופיתוח) סוג  3לפחות;

•

בקבוצת סיווג ב' ענף ( 260ביצוע קווי מים ,ביוב וניקוז) סוג  4לפחות;

• בקבוצת סיווג ב' ענף ( 500ענף ראשי מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה (בלא
המבנה)) סוג  3לפחות.
 .7.1.2ביחס למציע שהינו קבלן זר :המציע ביצע בישראל ,במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות במכרז ,עבודות להתקנת צנרת גז טבעי בלחץ גבוה .מציע כאמור יידרש להציג
פטור מרישום לפי סעיף 14א לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט – 1969
בתוך  3חודשים מיום שהחברה הודיעה לו על זכייתו בפרויקט או עד למועד התחלת ביצוע
העבודות בפועל ,לפי המוקדם.
 .7.2ניסיון קודם
 .7.2.1משנת  2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע ביצע והשלים כ"קבלן ראשי",
לפחות  2עבודות להקמת "תשתית צנרת"כהגדרתה להלן ,שכל אחת מהן עומדת בכל התנאים
הבאים:
 .7.2.1.1בקוטר " 10לפחות;
 .7.2.1.2בלחץ תכנון של  BAR 16לפחות;
 .7.2.1.3באורך של לפחות  5ק"מ רצופים בפרויקט אחד.
לחילופין:
 .7.2.2משנת  2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז המציע ביצע והשלים כ"קבלן משנה",
לפחות  2עבודות להקמת "תשתית צנרת" כהגדרתה להלן ,לגז טבעי בלבד ,העומדות בכל
התנאים שבסעיפים  7.2.1.3 - 7.2.1.1לעיל ,במסגרתן ביצע את כל עבודות הצנרת הבאות:
 .7.2.2.1ביצוע ריתוכי הצנרת ואביזריה (בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה לריתוך ו/או
רתכים "פרילנסרים);
 .7.2.2.2הנפת הצנרת והנחתה בתעלה;
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 .7.2.2.3ניהל את תהליך בדיקות האיכות לריתוכי הצנרת באמצעות מעבדה מוסמכת.
הערות והגדרות למונחים המופיעים בסעיף  7.2לעיל:
א .לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה לעיל המציע רשאי להסתמך גם על עבודות שבוצעו באמצעות
חברה בשליטתו (מעל .)50%
ב" .תשתית צנרת" משמעה :עבודה להנחת צנרת פלדה תת קרקעית להולכת גז טבעי או דלק או
מים ,שבוצעה לאורך תוואי לינארי של מספר ק"מ רצופים במסגרתה בוצעו גם עבודות לחיבור
מתקן או מפעל .יובהר כי עבודת תשתית במתחם "מקומי" בלבד כדוגמת עבודות התקנת צנרת
בתוך מבנה ,או הקמת מבנה/ים בלבד או תחזוקה לא תיחשב כעבודת "תשתית צנרת".
ג" .ביצע והשלים" משמע ,קיבל את אישור המזמין על השלמת העבודות והגיש חשבון סופי (גם
אם טרם אושר) או המזמין אישר את החשבון הסופי או ניתנה בגין העבודה תעודת גמר מותנית
או סופית ו/או המזמין עושה בפועל שימוש בעבודה .עבודה תחשב כמושלמת גם בנסיבות בהן
החשבון הסופי המאושר ,תעודת הגמר ,אישור על כך שהעבודה הושלמה או מסירת העבודה
וקבלתה ע"י המזמין – ניתנו בכפוף להשלמות.
 .7.3הסמכה לתקן  ENלריתוך
 .7.3.1לצורך הגשת הצעת מחיר לפרוייקט "שורק "2
המציע בעל הסמכה לתקן  EN 3834-2לביצוע העבודות נשוא המכרז שניתנה על ידי גוף
אירופאי המוסמך ליתן הסמכה לתקן האמור (להלן" :גוף מוסמך") בתוקף במועד האחרון
להגשת הצעות.
 .7.3.2לצורך בחירה למאגר הקבלנים בלבד (ללא הגשת הצעת מחיר לפרויקט)
המציע בעל הסמכה כאמור בסעיף  7.3.1לעיל ,לחלופין :המציע התחייב לקבל הסמכה לתקן
 EN 3834-2לביצוע העבודות נשוא מכרז זה מגוף מוסמך ,כהגדרתו לעיל ,בתוך חצי שנה
מהמועד האחרון להגשת הצעות ולהחזיקו בתוקף כל זמן שנכלל במאגר.
* משתתפים שנרשמו רשאים לפנות לחברה בכתב לקבלת אישורה כי הגוף האירופאי עימו הם
קשורים הינו אכן גוף מוסמך ,וזאת עד  14ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות .אישור של
החברה לענין זה ינתן אך ורק בכתב.
 .7.4איתנות פיננסית
המציע עומד בכל התנאים המצטברים הבאים:
 .7.4.1נכון למועד הגשת ההצעות במכרז ,לא מתקיימים במציע אירועים המצביעים על ספקות
ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי".
 .7.4.2הממוצע המשוקלל של מחזור ההכנסות השנתי של המציע ב 3 -השנים  ,2019 – 2017לפי
דו"חות מבוקרים ,הינו בהיקף של לפחות ( ₪ 15,000,000לא כולל מע"מ(.
 .7.4.3לפי הדוח הכספי המבוקר האחרון של המציע לשנת  ,2019ההון העצמי של המציע לא פחת מ-
;₪ 3,000,000
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 .7.4.4הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע מפעילות שוטפת ב 3 -השנים – 2017
 ,2019לפי דו"חות מבוקרים ,הינו חיובי ,ואם שלילי – פחות מ 25% -מההון העצמי לפי הדוח
הכספי המבוקר של המציע לשנת .2019
"הממוצע המשוקלל" לצורך סעיפים  7.4.2ו 7.4.3 -לעיל יחושב באופן שלנתון הרלבנטי בשנים 2017-
 2018ינתן משקל של  30%כל אחת ,ולנתון בשנת  2019ינתן משקל של  ,40%כשאת החישוב ניתן
להמחיש באמצעות הנוסחה שלהלן:
[(2017*30) + (2018*30) + (2019*40)] / 100
 .7.5תנאי סף כלליים
 .7.5.1המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
 ,1976וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו.
 .7.5.2המציע לא הוכרז בהתאם לחוק מאבק בתכנית הגרעין של איראן תשע"ב The Act for ( 2012
 )Fighting Iran's Nuclear Planכיישות שלגופים מישראל נאסר להתקשר עמה.
 .7.5.3נציג המציע השתתף בסיור הקבלנים כאמור בסעיף  10להלן.
חובת ההשתתפות בסיור הקבלנים חלה על כל מציע (בין שמגיש הצעה להיבחר למאגר
הקבלנים בלבד ובין שמגיש גם הצעת מחיר לפרויקט "שורק  2התפלה")
 .7.6תנאי סף נוספים לצורך הגשת הצעת מחיר לביצוע הפרויקט
מציע המבקש להגיש הצעת מחיר לביצוע הפרוייקט נדרש לעמוד ,במועד האחרון להגשת הצעות
למכרז ,בנוסף לתנאי הסף המפורטים לעיל ,גם בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
 .7.6.1המציע צירף להצעתו ערבות מכרז כנדרש בסעיף  12להלן.
 .7.6.2המציע הינו בעל הסמכה בתוקף לתקן  ,EN 3834-2כאמור בסעיף  7.3.1לעיל.
הערה :תנאי הסף נקבעו בשים לב לכך שהעבודות בתקופת המאגר עתידות להתבצע בין היתר בסמוך
למערכת הולכה פעילה לגז טבעי בלחץ גבוה ואף בתוך תחנות פעילות של מערכת ההולכה ,על כל
הדרישות המשתמעות מכך בהיבטים הבטיחותיים והאחרים הכרוכים בביצוע העבודות ,כמו גם העובדה
שהעבודות אמורות להתבצע במשולב ובתיאום מלא עם עבודות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים ,בלוח
זמנים קשיח וקצר.
על המציע בעצמו לעמוד בתנאי הסף ,ואלא אם צוין אחרת במפורש לעיל לא יתאפשר למציע להסתמך
לעניין זה על כל גוף או אדם אחר ,לרבות חברות שלובות ,חברות בנות ,חברות אם ,קבלני משנה ,אורגנים
של המציע וכיוצ"ב ,אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי הסף לעיל.
המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור להלן ,די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע בתנאי הסף.
עם זאת ,יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי ,אשר אמור להתקיים במועד הגשת ההצעות
אלא אם נאמר אחרת ,לבין דרכי הוכחתו – שיכול ותושלמנה גם לאחר הגשת ההצעות .זאת ,מבלי לגרוע
מכל סמכות מסמכויות החברה על פי תנאי המכרז ,לרבות סמכותה לדרוש תיעוד ,הסברים או מסמכים
נוספים ,אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה .כמו כן ,יובהר ,כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש
בנתונים המצויים ברשותה ו/או יועצים מטעמה לצורך בדיקת ההצעות ,לרבות תנאי הסף ,וזאת אף אם
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נפלו במענה שהוגש תקלות ,השמטות ,העדר תיעוד מספיק ,בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם
לאו.
 .8תנאים כלליים (שאינם תנאי סף)
על המציע להציג בהצעתו מידע ומסמכים ביחס לאופן ביצוע העבודות כמפורט להלן ,בנוסח נספח יא'
למכרז.
 .8.1צוות הפרויקט
בעלי התפקידים שיוצעו על ידי המציע ,נדרשים לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן:
 .8.1.1מנהל פרויקט
(א) מהנדס אזרחי או מכונות ,בעל תואר אקדמי מגוף שהוסמך להעניק תואר כאמור; וכן,
(ב) בעל לפחות  5שנות ניסיון כמנהל פרויקט בעבודות "תשתית צנרת" כהגדרתה בסעיף
(7.2ב) לעיל; וכן,
(ג)
•

שולט באנגלית ובעברית ברמה טובה ,הן בדיבור והן בכתיבה.
המציע יכול שיהיה קשור עם מנהל הפרויקט בהסכם עבודה או בהסכם למתן שירותים
( .)freelancerהסכם כאמור אפשר שיהיה מותנה בזכייתו של המציע במכרז.

 .8.1.2מהנדס ריתוך
(א) מהנדס; וכן,
(ב) בעל הסמכת מהנדס ריתוך של International Welding Engineer or
 ,European Welding Engineerמוסמך על ידי גוף אירופאי או אמריקאי המוסמך
לתת הסמכות כאמור; וכן,
(ג) מחזיק בהסמכה כאמור בס"ק (ב) ברצף ,לפחות במהלך  3השנים שקדמו להגשת
ההצעה; וכן,
(ד) שולט באנגלית ברמה טובה ,הן בדיבור והן בכתיבה.
תכולת ההתקשרות עם מהנדס הריתוך תהיה ,לכל הפחות ,כמפורט בנספח ב' להסכם.
•

מ ציע יכול שיהיה קשור עם מהנדס הריתוך בהסכם עבודה או בהסכם למתן שירותים
( .)freelancerהסכם כאמור אפשר שיהיה מותנה בזכייתו של המציע במכרז.

 .8.1.3מנהל אבטחת ובקרת איכות
(א) בעל תואר אקדמי של מהנדס או הנדסאי מכונות או מהנדס בתחום העוסק בהנדסה
תהליכית; וכן,
(ב) בעל לפחות  3שנות ניסיון בעבודות "תשתית צנרת" ,כהגדרתה בסעיף (7.2ב) לעיל,
בתפקיד של מנהל או אחראי אבטחת ו/או בקרת איכות מטעם הקבלן המבצע; וכן,
(ג) שולט באנגלית ובעברית ברמה טובה ,הן בדיבור והן בכתיבה.
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•

המציע יכול שיהיה קשור עם מנהל הבטיחות ובקרת איכות בהסכם עבודה או בהסכם
למתן שירותים ( .)freelancerהסכם כאמור אפשר שיהיה מותנה בזכייתו של המציע
במכרז.

לאור אופי העבודות ומורכבותן ,במהלך בחינת ההצעות ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
להורות למציע להגיש כח אדם חלופי אחד או יותר ,שלא הוצע במסגרת הצעת המציע ,בזמן קצוב
שתקבע החברה .אין באמור כדי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי המכרז ,ובכלל זה לקבוע שבעל
תפקיד שהוצע על ידי המציע אינו מתאים לביצוע העבודות ,ובהתאם לכך לקבוע כי הצעתו אינה
מתאימה ,ולכן לא תמשיך לשלב הבא במכרז.
 .8.2בעלי תפקידים נוספים
נוסף על בעלי התפקידים שלעיל ,מתחייב הזוכה בפרויקט להעמיד לצורך ביצוע העבודות ובמועדן
את בעלי התפקידים הבאים :ממונה בטיחות ,מנהל עבודה ורתכים וכיו"ב אשר יעמדו בתנאי
הכשירות והניסיון הנדרשים על פי ההסכם .אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן להעסיק במסגרת
העבודות כל בעל תפקיד רלוונטי הנדרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ו/או לדין
ו/או .Best Industrial Pracrice
 .8.3מתודולוגיה
מתודולוגיה תוגש בהצעה למכרז רק על ידי מציע המגיש הצעת מחיר לפרויקט "שורק "2
המציע יגיש כחלק מהצעתו פירוט אודות המתודולוגיה שלו לביצוע הפרויקט הכוללת בין היתר ,את
הפרטים הבאים ,באופן סדור ,הכולל תוכן עניינים ובחלוקה לסעיפים:
 .8.3.1תרשים ארגוני של מבנה צוות הפרויקט הכולל בין היתר ומלבד בעלי התפקיד שבסעיף 8.1
לעיל ,ממונה בטיחות ,מנהל עבודה ,רתכים מוסמכים וכיו"ב;
 .8.3.2אופן ביצוע כל הפעילויות בפרויקט ,לרבות ומבלי למעט :כניסה לשטח ,הכנת רצועת העבודה,
פריסת הצנרת ,ריתוך הצנרת ,הורדה לתעלה ,מבחני לחץ ,חציית תשתיות וכיו"ב.
 .8.3.3אופן העבודה בתחנות גז בלחץ גבוה;
 .8.3.4תכנית לשיקום נופי כולל אופן עבודה מול רשות הטבע והגנים;
 .8.3.5לוח זמנים מפורט – לוח  Ganttעל בסיס לוח הזמנים השלדי ,המצורף כנספח ד' לתוספת
להסכם ,הכולל את אבני הדרך העיקריות בביצוע העבודות.
 .8.3.6מידע מפורט על הציוד והמשאבים של המציע ,כולל ציוד צמ"ה ומכונות צנרת.
 .8.3.7רשימת קבלני משנה אם וככל שיועסקו על ידי המציע בפרויקט.
מובהר כי מטרת מתודולוגיית הביצוע שלעיל לשקף את יכולתו של המציע לבצע את העבודות לפרויקט
"שורק  "2בלוח הזמנים השלדי ויש בה לחייב את המציע לאופן ביצוע העבודות ,אולם אין בה כדי לחייב
את החברה כלפי המציע והחברה רשאית לדרוש מהקבלן לשנותה על מנת להתאימה לעמידה בלוחות
הזמנים של הפרויקט ,לרמת ביצוע בהתאם ל Best Indusry Practice -של קבלנים לעבודות הקמת צנרת
ותחנות לגז טבעי בלחץ גבוה ולמפרטי החברה ,כתנאי לבחירת המציע לביצוע העבודות לפרויקט האמור
ו/או במהלכן ,ומבלי שהקבלן יהיה זכאי בשל כך לתוספת תמורה.
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 .9עיון וקבלת מסמכי המכרז
.9.1

ניתן לעיין בעותק של מסמכי המכרז (ללא מפרטים מקצועיים וחומר התכנון לפרויקט) באתר
האינטרנט של החברה בכתובת  .www.ingl.co.ilמסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר
האינטרנט של החברה הם לעיון בלבד ואינם ניתנים להגשה (מסומנים בסימן מים).

.9.2

לצורך הגשת הצעות על המציע להשתמש בחוברת מסמכי המכרז המלאים (לרבות מפרטים
מקצועיים וחומר התכנון לפרויקט) המקוריים אותם ניתן לקבל במשרדי החברה במגדל עתידים,
קומה  ,32קרית עתידים ,תל אביב ,במחלקת רכש והתקשרויות של החברה ,במועד הקבוע בסעיף
4א' לעיל ,בכפוף לתיאום מראש.

.9.3

תנאי להרשמה להשתתפות במכרז ולמסירת מסמכי המכרז כאמור לעיל הצגת העתק של תעודת
רישום הקבלן במרשם הקבלנים ולפיה הוא בעל אחד מהסיווגים הקבלניים בסעיף  7.1לעיל.

 .10סיור קבלנים (חובה)
 .10.1החברה תערוך סיור קבלנים (חובה) באתר .מקום המפגש כמפורט בסעיף 4לעיל.
 .10.2החברה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את מועד הסיור ו/או לקבוע
מועד סיור נוסף ו/או משלים.
 .10.3על כל המעוניין להשתתף במכרז להירשם להשתתפות בסיור הקבלנים עד ליום  22/3/21בשעה
 12:00למסור עד למועד הסיור פרטי המשתתפים בסיור ,הכוללים שם ,מספר ת.ז .ומספר רכב ,על
גבי טופס ההרשמה לסיור המצ"ב כנספח יט' באמצעות דואר אלקטרוניc-tender@ingl.co.il :
ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים (קסדה ונעלי בטיחות) באחריותו
הבלעדית של המשתתף.
 .10.4מטעם כל מציע תותר השתתפות של עד  2נציגים בלבד.
 .10.5השתתפות נציג המציע בסיור הקבלנים הינה תנאי סף הן להגשת הצעה לבחירה למאגר והן
להגשת הצעת מחיר לביצוע פרויקט "שורק ."2
 .11בקשות להבהרה
 .11.1הבהרות בכל עניין הקשור למכרז תתקבלנה אך ורק מגורמים שרכשו את מסמכי המכרז ומסרו
את פרטיהם כאמור בסעיף  6.2לעיל ,באמצעות דואר אלקטרוני c-tender@ingl.co.il :עד למועד
הקבוע בסעיף  4.3לעיל .על הפניה יש לציין " -מכרז פומבי  "INGL/TENDER/2021/06וכן שם
נציג המציע ,מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני למתן התשובות.
 .11.2את השאלות יש לשלוח הן במסמך  PDFוהן במסמך  .Wordביחס לכל שאלה יש לציין את,
הסעיף במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה ופירוט השאלה/הבהרה הנדרשת ביחס אליו.
 .11.3ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות ,כלליות ,בלתי ענייניות ו/או
מכל טעם ענייני אחר.

 15מתוך עמוד 78

426634

 .11.4תשובות החברה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם .רק התשובות וההבהרות
שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את החברה .מובהר ,כי תשובות או הבהרות שלא תינתנה
בכתב ולא תפורסמנה באתר האינטרנט שלעיל לא תחייבנה את החברה.
 .11.5המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות והם יידרשו לצרף את המסמך האמור
להצעתם ,כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק מהצעתם .בכל מקרה תשובות אלה (לרבות תיקונים
לתנאי המכרז) ,יהיו תקפות כלפי המציעים בין שאישרו קבלתן ואם לאו.
 .11.6החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם .הודעה על כך תישלח לכל
מציע.
 .11.7חובה על המשתתפים במכרז להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של החברה לצורך קבלת
הודעות הבהרות ותיקונים שיפורסמו על ידי החברה במהלך המכרז.
 .12ערבות מכרז
 .12.1להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיום תנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות ובכלל זה לפעול בכל
עניין בקשר עמו בתום לב ובדרך מקובלת ,ולהבטחת הצעתו של מציע המגיש הצעה לביצוע פרויקט
"שורק  ,"2ימסור מציע כנ"ל ערבות אוטונומית ובלתי מותנית ,הניתנת לגביה בהתאם לדרישה
ראשונה של החברה ,שהוצאה לפי בקשתו על ידי בנק בישראל בדירוג מקומי  AAAאו על ידי
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי
ביטוח ,התשמ"א –  ,1981בנוסח הקבוע כנספח ד' למכרז זה ,על סך של  ₪ 500,000בתוקף עד
למועד הקבוע בסעיף  4לעיל (להלן" :ערבות המכרז").
מציע המגיש הצעה להיכלל במאגר הקבלנים בלבד ,ואינו מגיש גם הצעת מחיר לביצוע הפרויקט,
איננו נדרש לצרף להצעתו ערבות מכרז.
 .12.2מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי כל דין או על פי הליך זה ,החברה תהיה רשאית להציג
את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה ,כולו או מקצתו ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,בכל מקרה בו המציע לא קיים תנאי כלשהו מתנאי מכרז זה בדייקנות ובשלמות
ו/או אם יפעל בקשר עם מכרז זה שלא בתום לב ו/או שלא בדרך מקובלת ,ובכלל זה אם חזר בו
המציע מהצעתו בעודה בתוקפה ו/או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר
הדרישות ממנו בגין בחירת החברה להתקשר עמו על פי תנאי המכרז וההסכם שצורף לו.
 .12.3ערבות המכרז תוחזר למציע עמו החברה תבחר להתקשר בהתאם למכרז זה ,עם מתן ערבות ביצוע
כאמור בהסכם הקבלן .ערבות המכרז של יתר המציעים שנבחרו למאגר תוחזר להם לאחר
ההתקשרות עם הזוכה ולאחר חתימתם על ההסכם לפי מכרז זה.
 .12.4הליך בדיקה מקדמית לטיוטת ערבות המכרז
 .12.4.1המציע רשאי להגיש לחברה טיוטה של ערבות המכרז שבכוונתו להגיש ,על מנת לקבל את
התייחסותה של החברה לכך שהטיוטה תואמת את דרישות החברה במכרז ,וזאת עד
המועד האחרון הקבוע בסעיף  4.4לעיל .התייחסות החברה תינתן אך ורק בכתב .מובהר,
כי הליך בדיקת הטיוטה על ידי החברה אינו הליך משא ומתן לגבי נוסח תנאי הערבות ואין
בו להטיל אחריות כלשהי על החברה .מקום בו תתגלה טעות בהעתק של כתב הערבות,
תהא זו אחריותו של המציע לתקן את הטעות ולוודא כי לא נוצר פגם נוסף בערבות.
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 .12.4.2התייחסות החברה ו/או הערותיה לטיוטת ערבות המכרז בכל מקרה לא יהוו תחליף
לחובתו ואחריותו הבלעדית של המציע להגיש עם הצעתו ערבות מכרז כנדרש במכרז,
ובהגשת הצעתו המציע מוותר כלפי החברה על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא
בשל האמור.
 .12.5מבלי לגרוע מזכויות החברה ,חריגות מנוסח ערבות המכרז שבנספח ד' ,לא יהוו עילה לפסילת
הצעה ,ובלבד שערבות המכרז שהוגשה עומדת ,לפי שיקול דעתה של החברה ,בתנאים המפורטים
בסעיף  12.1לעיל .החברה תאפשר למציע לתקן פגמים לא מהותיים בערבות המכרז ,בתוך תקופה
שתקבע החברה ,ובלבד שלא תמצא כי הפגמים בערבות המכרז הינם מהותיים או נגרמו בשל חוסר
תום לב מצד המציע .לשם כך" ,פגמים מהותיים" בערבות המכרז ייחשבו לאחד או יותר מהבאים:
 .12.5.1ערבות מכרז שלא עמדה לפחות בסכום הקבוע בסעיף  12.1לעיל;
 .12.5.2ערבות מכרז שאינה בתוקף לפחות עד ליום שנקבע בסעיף  12.1לעיל;
 .12.5.3ערבות מכרז שאינה אוטונומית ,בלתי מותנית וניתנת לגבייה על פי דרישה ראשונה של
החברה;
 .12.5.4ערבות מכרז שלא הונפקה על ידי גורם מורשה כקבוע בסעיף  12.1לעיל;
 .13ההצעה
 .13.1על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי כל מידע ו/או נתון ו/או פרט משפטי ו/או תכנוני ו/או עסקי
רלוונטי למכלול ההתחייבויות הנדרשות מהזוכה על פי מכרז זה .אם ימצא המציע אי בהירויות,
סתירות ,השמטות ,טעויות ,או כל אי התאמה אחרת במסמכי המכרז ,עליו לפנות לחברה בכתב
ולפרט את אי ההתאמה כאמור ,עד למועד האחרון לבקשת הבהרות כמפורט בסעיף  4.3לעיל על
מנת לקבל את הנחיות החברה שיינתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי ויחייבו את המציעים כחלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור ,יהיהנוע מלטעון
בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות ,סתירה ,אי הבנה או אי התאמה כאמור.
 .13.2הגשת הצעה תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציע לכל ההוראות ,התנאים והתניות
המופיעים במסמכי המכרז ,לרבות הסכם הקבלן ונספחיו.
 .13.3המציעים אינם זכאים לכלול בהצעתם כל הסתייגות שהיא ,בין אם ביחס להסכם המסגרת
ונספחיו ובין אם ביחס לכל מסמך אחר ממסמכי המכרז .הוגשה הסתייגות ,השמטה ,תוספת,
מחיקה ,או כל שינוי אחר באיזה ממסמכי המכרז (להלן" :ההסתייגויות") ,רשאית החברה לנהוג
כדלקמן:
 .13.3.1להתעלם מההסתייגויות ,כולן או חלקן ,כאילו לא נכתבו כלל.
 .13.3.2לראות בהסתייגויות ,כולן או חלקן ,ככאלה המהוות פגם טכני בלבד ,שאינו פוגע בעקרון
השוויון.
 .13.3.3לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,כולן או חלקן ,ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי
לשנות את מחיר ההצעה.
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 .13.3.4לנהל משא ומתן עם המציעים ולתקן את מסמכי המכרז ובלבד שהתיקון יחול על כל
המציעים ו/או לאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה.
 .13.3.5לפסול את מסמכי ההצעה.
החברה תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,אם לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאחת או יותר
מהאפשרויות הנזכרות בסעיפים  13.3.1עד  13.3.5לעיל ,ומבלי שתחויב למידרג כל שהוא בין דרכי
הפעולה האמורות .לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות
באותה הצעה או בהצעות שונות.
אם תבחר החברה לפעול בהתאם לאחת האפשרויות הנזכרות בסעיפים  13.3.1עד  13.3.5לעיל לגבי
אחת ההצעות ,והמציע יימנע מיישום החלטת החברה ,תוכל החברה ,מבלי לגרוע מזכויותיה
האחרות ,לרבות הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים ,לפסול את ההצעה או להתעלם ממנה ,אף
אם אותה הצעה נבחרה כהצעה הזוכה ,ולחלט את ערבותו של המציע.
ההוראות הכלולות בסעיף זה לעיל אינן באות לגרוע מכל זכות אחרת שיש לחברה בהתאם למסמכי
המכרז או על פי כל דין ,לרבות הזכות לנהל משא ומתן ,לקבל הסתייגויות ,לשנות את מסמכי
המכרז ,להתיר הגשת הצעות מחודשות או לבטל את הליך ההתקשרות.
 .14תוקף ההצעה
הצעת המציע תהיה תקפה עד ליום כמפורט בסעיף  4לעיל .לחברה תהא הזכות להאריך את תוקף ההצעה
בחודש נוסף .הודיעה החברה על הארכת תוקף ההצעה כאמור  -יוארך גם תוקפה של ערבות המכרז
בהתאם (שאם לא כן תהיה החברה רשאית לפסול את ההצעה).
 .15הוצאות הכרוכות בהגשת הצעה
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ובהגשת ההצעה ,לרבות הוצאות הכרוכות בתרגום
מסמכי המכרז לשפות זרות ,תחולנה על המ ציע בלבד ,ובשום מקרה ,כולל במקרה של תיקון או ביטול
המכרז מכל סיבה שהיא ,לרבות מיוזמת החברה ,וכן במקרה של דחיית ההצעה מכל סיבה שהיא ,לא
יהיה זכאי המציע לכל השבה ו/או החזר ו/או פיצוי כספי או אחר בגין הוצאותיו כאמור.
 .16הגבלות בקשר להשתתפות במכרז – איסור הגשת הצעות משותפות ,חשש לניגוד עניינים ותיאום הצעות
 .16.1איסור על הגשת הצעות משותפות
 .16.1.1המציע יהיה תאגיד רשום כדין (בישראל או מחוצה לה) .לא ניתן להגיש הצעה מטעם מיזם
משותף ( ,)Joint Ventureלרבות חברה הרשומה במרשם החברות כמיזם משותף או הצעה
משותפת יחד עם מציע אחר (לרבות חברה או גוף אחרים).
 .16.1.2מציעים הקשורים באופן כלשהו ,כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו ,חברת אם וחברת בת,
או תאגידים הקשורים באופן אחר  -יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה ,אלא
אם דיווחו על כך לחברה עד למועד הגשת ההצעה בצירוף כל הפרטים הרלוונטים ובתנאי
שהחברה אישרה את השתתפותם במכרז ,בתנאים שתקבע לרבות בעניין הסדר העדר ניגוד
עניינים שיבטיח העדר גילוי פרטי הצעות המשתתפים ביניהם ולמניעת פגישה בתחרות,
הכל לפי שיקול דעתה הבעלדי של החברה.
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 .16.2חשש לניגוד עניינים
 .16.2.1מציע לא יגיש הצעה למכרז ו/או לבקשה לקבלת הצעות אם הוא מצוי במצב של ניגוד
עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה בקשר עימם או עלול להיות מצוי במצב כאמור.
 .16.2.2מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז או בבקשה לקבלת הצעות בשל חשש לניגוד
עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים
הרלוונטיים .החברה רשאית להשיב ולקבוע תנאים בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אך
אינה מחויבת בכך.
 .16.2.3תשומת ליבם של המשתתפים במכרז מופנית לכך כי ישנו חשש לניגוד עניינים במקרה של
זיקה של המציע לחברה המתכננת של פרויקט מסוים .לעניין פרויקט "שורק  – "2החברה
המתכננת היא חברת לודן הנדסה ישראל בע"מ.
 .16.2.4מובהר כי החברה תבחן כל מקרה לגופו ,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,תהא רשאית שלא
לאפשר השתתפות המציע במכרז או בבקשה לקבלת הצעות ,לפי העניין ,לבטל את זכייתו
של מציע במכרז או בבקשה לקבלת הצעות ,לפרויקט ו/או למאגר לפי שיקול דעתה הבלעדי,
בכל מועד ,לרבות לאחר התקשרות בהסכם ,במידה ותהא סבורה כי קיים חשש ממשי לניגוד
עניינים ,בין שהיה קיים במהלך ההליך ובין שנוצר לאחריו.
 .16.2.5בהגשת הצעתו למכרז ,מוותר המציע על כל טענה כלפי החברה בקשר עם האמור לעיל.
 .16.2.6המציע להעדר ניגוד עניינים בגין הצעתו למכרז זה במסגרת החובות בדבר העדר ניגוד
עניינים כמפורט בהסכם ובנספח לו.
 .16.3איסור על תיאום הצעות
 .16.3.1מציע ,בעל זיקה למציע ,או מי מטעמם ,לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר ,בעל זיקה
למציע האחר או מי מטעמם .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תיאום הצעה ,לרבות אחד
מאלה:
 .16.3.1.1הסכמים ,הסדרים או הבנות מסוג כלשהו ,במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור
למכרז זה ,בין היתר ,בעניין מחירי העבודות המוצעות ,תנאי ההסכם
ואסטרטגיות להצעות המחיר.
 .16.3.1.2מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז ,קבלתו ,החלפתו או גילויו בצורה אחרת
בין מציעים ,בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.
 .16.3.2בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז-
 ,1977המציע ו/או מי מטעמו מתחייב ומצהיר בזאת לצורך הגשת הצעתו וביצוע ההסכם
שיחתם עמו:
 .16.3.2.1לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או
כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או
מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר למכרז זה ו/או ההסכם;
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 .16.3.2.2לא לשדל ו/או לשתף 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 הקשור
למכרז זה ו/או להסכם ו/או הנובע מהם; לרבות במטרה לקבוע מחירים בצורה
מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 .16.3.3המציע אחראי להביא תוכן סעיף זה לידיעת כל המעורב מטעמו במכרז זה ובהסכם שיחתם
בעקבותיו.
 .17הקוד האתי
בהגשת הצעתו המציע מצהיר ,כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים באתר החברה
בכתובת  www.ingl.co.ilוהוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיהם במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
 .18הנחיות להגשת ההצעה
 .18.1הצעת מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסעיף 20להלן וגם מידע נוסף בהתאם
להנחיות המפורטות להלן .ההצעה תתייחס לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר במכרז שעל המציע
להוכיח לחברה.
 .18.2מציע יגיש את הצעתו במעטפה סגורה הנושאת את שם המכרז להלן" :מכרז פומבי לבחירת מאגר
קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה
בפרויקט "שורק  ,")INGL/TENDER/2021/06) "2כמפורט בסעיפים בסעיפים  20-18להלן.
 .18.3ההצעה תוגש ב 3 -עותקים (מקור בצירוף  2העתקים) כרוכים בספירלה או באוגדן .הגשת הצעות
בכריכה בהדבקה חמה אסורה.
 .18.4מסמכים מקוריים ייכללו בעותק המקור של ההצעה אשר ירשם עליה במקום בולט וברור "מקור".
הצעת המציע ,לרבות כל המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו כמפורט להלן ,תוגש בשפה העברית.
מסמכים אשר מקורם אינו בשפה העברית או האנגלית יוגשו במקור ,בצירוף תרגום לשפה העברית
מאושר על ידי נוטריון.
 .19מקום הגשת ההצעה
 .19.1את מעטפת ההצעה למכרז יש להגיש ל"תיבת המכרזים" במשרדי החברה ,קומה  ,32מגדל עתידים
(בניין מס'  ,)8רח'  ,2184קרית עתידים ,תל אביב ,במחלקת רכש והתקשרויות ,עד למועד הקבוע
בסעיף  4לעיל.
 .19.2רק ההצעות שיגיעו בפועל עד ליום ולשעה הנקובים לעיל יילקחו בחשבון והמציע מוותר מראש על
כל דרישה כלפי החברה באם הצעתו לא תגיע לחברה במועד מכל סיבה שהיא ,לרבות מסיבות
שאינן תלויות במציע .אין לשלוח את ההצעות בדואר או בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי ,למעט
מסירה פיזית של המעטפות כאמור לעיל.
 .19.3החברה תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות ,בכל עת ,לפני המועד האחרון
שנקבע להגשתן ,מכל סיבה שהיא ,והודעה על כך תימסר למציעים שיירכשו את מסמכי המכרז
וירשמו אצל החברה.
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 .20אופן הגשת ההצעה
 .20.1הצעת ה מציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים ,הכל בהתאם להנחיות המפורטות להלן.
המסמכים בה צעה יתייחסו גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע למסור לחברה.
 .20.2מציע המגיש הצעת מחיר לפרויקט יגיש את הצעתו במעטפה אחת ראשית ,סגורה היטב ,אשר
תכיל  2מעטפות פנימיות סגורות היטב ,כמפורט להלן.
מציע המגיש הצעה להיכלל במאגר קבלנים בלבד (מבלי להגיש הצעת מחיר) יגיש מעטפה אחת
ראשית בלבד ,כמפורט להלן
על כל מעטפה יצויין שם המציע ומספר המעטפה .המעטפה הראשית תישא את שם המכרז להלן:
"מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע
עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק  ")INGL/TENDER/2021/06 "2ותכלול את
המפורט להלן:

א .ביחס לכלל המציעים במכרז  -מעטפה מס' 1
 .20.3המציע יכלול במעטפה מס'  1כל המסמכים המפורטים להלן:
 .20.3.1כל מסמכי מכרז זה (מסמך א' על נספחיו) כשהם חתומים בראשי תיבות ובחותמת המציע
בכל עמוד ועמוד.
 .20.3.2הסכם המסגרת (מסמך ב' על נספחיו) חתום בראשי תיבות ובחותמת המציע בכל דף וכן
חתימה מלאה של המציע במקום המיועד לחתימת הזוכה.
 .20.3.3תוספת להסכם (מסמך ג' על נספחיו) חתום בראשי תיבות ובחותמת המציע בכל דף וכן
חתימה מלאה של המציע במקום המיועד לחתימה הזוכה (על המציע להגיש את תוספת זו
חתומה כאמור גם אם מגיש את הצעתו למאגר המציעים בלבד .תוספת זו תהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי ההסכם).
 .20.3.4פירוט נסיונו של המציע ,כנדרש בתנאי הסף שבסעיף  7.2בנוסח המצורף כנספח ו'.
 .20.3.5למציע המגיש הצעת מחיר לביצוע הפרויקט  -העתק תעודת הסמכה תקפה של המציע
לתקן  ,EN 3834המתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
 .20.3.6למציע המגיש הצעה להיכלל במאגר בלבד (ללא הגשת הצעת מחיר לפרויקט)  -העתק
תעודת הסמכה תקפה של המציע לתקן  ,EN 3834המתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז
זה ,לחלופין התחייבות להסדרת הסמכה כאמור ,בהתאם לתנאי הסף שבסעיף  7.3.2לעיל,
על פי הנוסח המצורף כנספח ז'.
.20.3.7

למציע ישראלי  -אישור רו"ח ,כנדרש בתנאי הסף בסעיף  7.4בנוסח המצורף כנספח ח'

.20.3.8

למציע זר  -אישור רו"ח ,כנדרש בתנאי הסף בסעיף  7.4בנוסח המצורף כנספח י'

.20.3.9

דו"חות כספיים מבוקרים של המציע לשנים  2019 – 2017בהתייחס לתנאי הסף כנדרש
בסעיף .7.4
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 .20.3.10למציע ישראלי  -אישור רו"ח מבקר כי ממועד הדוחות המבוקרים האחרונים לא חלו
אירועים אשר מצביעים על ספקות משמעותיים בהנחת "העסק החי" של המציע כנדרש
בתנאי בתנאי הסף בסעיף  7.4.1בנוסח המצורף כנספח ט'.
 .20.3.11הצהרת המציע בעניין היכרותו והתחייבותו לדרישות הנובעות מהקמת מערכות גז טבעי
בלחץ גבוה ,בנוסח המצורף בנספח יב'.
 .20.3.12העתק של תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה.
 .20.3.13העתק של תעודת רישום של המציע כקבלן במרשם הקבלנים (לקבלן ישראלי); או למציע
זר :הצהרה על ביצוע עבודות להתקנת צנרת גז בלחץ גבוה בישראל במהלך חמש השנים
שקדמו להגשת ההצעה בנוסח המצ"ב כנספח ה'.
 .20.3.14תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976בנוסח המצורף כנספח יג'
חתום כדין ומאושר על ידי עורך דין – למציע ישראלי
 .20.3.15אישורים תקפים מפקיד שומה או מרואה חשבון כנדרש על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו –  1976כנדרש בסעיף  3.7לעיל  -למציע ישראלי

 .20.3.16אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין -למציע ישראלי
 .20.3.17אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  -למציע ישראלי

 .20.3.18אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור -למציע ישראלי
 .20.3.19אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ,על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים
בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב 1992-על פי הנוסח המצ"ב כנספח טז'.
 .20.3.20אישור עורך דין למורשי החתימה של המציע על פי הנוסח המצורף כנספח יד'.
 .20.3.21מציע זר  -התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי ,בנספח יח' ,חתומה בראשי תיבות וחותמת
המציע (אין לציין בה את היקף ביצוע רכש הגומלין).
 .20.3.22פרוטוקול סיור קבלנים שיופץ על ידי החברה.
 .20.3.23כל מכתב הבהרה ו/או תיקון שישלחו על ידי החברה בקשר עם המכרז ,כשהם חתומים על
ידי המציע.
 .20.3.24פרטי התקשרות מלאים של המציע ,לרבות כתובת עדכנית ,כתובת דואר אלקטרוני
ומספרי טלפון ופקסימיליה של אנשי הקשר במציע.
 .20.3.25המציע יצרף להצעתו ( Disk on keyבנוסף לזה שמסרה החברה) שיכלול את כל תכולת
הצעת המציע שבמעטפה מס'  1בלבד ,סרוק בצבע ובחלוקה לתיקיות מסודרות שישאו
כזיהוי את סעיף ושם המסמך  .ה Disk on key -לא יכלול מסמך או פרט כלשהו אשר יש
לצרפם במעטפה מס' .2
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ב .ביחס למציעים שמגישים הצעת מחיר לפרויקט "שורק "2
 .20.4מעטפה מספר  – 1מסמכים נוספים
מציע שמגיש גם הצעת מחיר לביצוע הפרויקט נשוא המכרז ,בנוסף על כלל המסמכים המפורטים
בסעיף  20.3לעיל ,יצרף למעטפה מס'  1גם:
.20.4.1

פירוט אודות המתודולוגיה של המציע לביצוע הפרויקט ,הכוללת את כלל הנדרש בסעיף
 ,8.3לרבות רשימת קבלני משנה אם וככל שיועסקו על ידי המציע בפרויקט בנוסח נספח
טו'.

.20.4.2

לעניין העסקת בעלי התפקידים הבאים :מנהל פרויקט ,מהנדס ריתוך ומנהל אבטחת
ובקרת איכות:
הצהרת המציע על העסקה ישירה חתומה בחתימת מורשי חתימה במציע כנדרש ו/או
לחלופין ,באמצעות הסכמים למתן שירותים עם מי בעלי התפקיד האמורים ובהתאם
לדרישות המפורטות בסעיף  ,8.1חתומים על ידי כל הצדדים להסכם ,בנוסח נספח יא'.

.20.4.3

ערבות מכרז מקורית כנדרש בסעיף  12לעיל על פי הנוסח המצורף כנספח ד'.

.20.4.4

מציע שהינו קבלן זר כמפורט בסעיף  7.1.2לעיל  -יצרף להצעתו התחייבות לקיום שיתוף
פעולה תעשייתי בנספח יח' ,כמפורט בסעיף  27להלן .ההתחייבות הנ"ל תחתם בחותמת
וחתימה מלאה של המציע אך לא תכלול כל פרט ביחס למחיר ההצעה ובכלל זה סכומים
לביצוע ההתחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי ,למעט אחוז ביצוע רכש הגומלין בישראל
בסעיף  3לנספח שלעיל.

 .20.5מציע הנכלל במאגר הבינ"ל לעבודות צנרת
מובהר כי מציע אשר כלול במאגר הקבלנים של החברה מכוח מכרז מכח מכרז פומבי
International Public Tender for Pre-Qualification of Contrcators for the Construction
) of High Pressure Natural Gas Pipeline (INGL/TENDER/2018/07ומעוניין להגיש הצעתו
למכרז זה אינו פטור מהגשת המסמכים לפי מכרז זה ונדרש להגיש את כלל המסמכים כנדרש.

ג .מעטפה מס'  – 2דגשים להגשת הצעת המחיר לפרויקט "שורק "2
 .20.6מציע שמגיש הצעת מחיר לביצוע הפרויקט נשוא המכרז ,בנוסף על כלל המסמכים המפורטים
בסעיף  31.1.1ו 20.6-לעיל ,יגיש במעטפה נפרדת  -מס'  2את הצעת המחיר ,כנדרש להלן:
.20.6.1

הצעת המחיר לפרויקט ,תוגש במעטפה נפרדת אליה יצרף המציע את טופס הצעת
המחיר (בנוסח המצ"ב כנספח יג') ואת כתב הכמויות בעותקים מודפסים ,לרבות בעותק
דיגיטלי על גבי  Disk on Keyשמסרה החברה (בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף
 20.12להלן).

.20.6.2

המציע יציין בטופס הצעת המחיר בנספח יז' את המחיר הכולל המוצע על ידו בגין
הפרויקט.

.20.6.3

כתב הכמויות יוגש ב 3 -עותקים מודפסים (מקור  2 +עותקים) .המציע יציין בכתב
הכמויות את מחירי היחידה בכל סעיף וסעיף ,יחשב את הסך של כל סעיף ,ויציין את
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הסיכום הכללי במקום המתאים בטופס .המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים ללא
מס ערך מוסף.
.20.6.4

כתבי הכמויות יהיו חתומים על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציע וכן בחתימה
מלאה של המציע בדף סיכום הצעת המחיר בכל אחד מכתבי הכמויות.

.20.6.5

הצעת המחיר תהיה בסכומים קבועים ותכלול את כל ההוצאות שיהיו למציע בקשר עם
ביצוע העבודות ,במישרין או בעקיפין ,בגין ביצוע העבודות לפי המכרז וההסכם על
נספחיהם ,גם במידה ולא נכלל בגינם מחיר בסעיף מסוים בכתב הכמויות שבהצעת
המחרי בנספח יז' ולרבות בקשר עם ביצוע ההתחייבות של "קבלן ראשי"; העמדת
ממונה בטיחות מוסמך; העמדת מנהל/י עבודה מוסמכים; בקשר עם אבטחת אתר
העבודות ,הכלים הציוד והאמצעים וחומרי החברה לביצוע העבודות; במידת הצורך
העמדת אבטחה חמושה; ביצוע כל הנחיות משרד הבריאות הרלבנטיות בקשר עם
שמירת הבריאות והזהירות בתקופת נגיף הקורונה ועוד.

.20.6.6

מובהר כי לא ישולמו עלויות נוספות בגין תקורות הקשורות לניהול האתר ,תשלומי
מסים אם וככל שחלים על הקבלן כחלק מהמחיר החוזי כמפורט בהסכם ,ועלויות אלה
יככלו במסגרת כלל סעיפי כתב הכמויות של הצעת המחיר.

.20.6.7

הצעת המחיר תהיה בסכומים קבועים לכל יחידות העבודה שבכתב הכמויות ותכלול את
כל ההוצאות שיהיו למציע בקשר עם ביצוע העבודות ,במישרין או בעקיפין.

.20.6.8

המציע יציע מחירים אחידים לסעיפים זהים בהצעת המחיר (אף אם הם בפרקים נפרדים
של כתב הכמויות) .ציין המציע מחירים שונים לסעיפים זהים ,יתוקן כתב הכמויות על
ידי החברה כך שבכל הסעיפים הזהים יצוין המחיר הזול ביותר שצוין על ידי המציע
לאותו סעיף.

.20.6.9

המחירים לסעיפים הפרטניים בכתב הכמויות בהצעת המחיר לא יהיו מותנים בביצוע
ובעלות של סעיף אחר בהצעת המחיר.

 .20.6.10הזוכה יהיה מחויב לשאת בכל המיסים ,האגרות וההיטלים במועדם ,בקשר עם העבודות
שיבצע מכוח ההסכם והתוספת לו ,לרבות תשלומי הארנונה ,אם וככל שיוטלו בגין שטחי
ההתארגנות של הקבלן (בין אם בתוך אתר העבודות או מחוצה לו) ורצועת העבודה ,ללא
תוספת תמורה.
 .20.7החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להגדיל ו/או להקטין את העבודות המבוצעות,
מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי הפריטים בכתב הכמויות ומבלי
שיהיה בכך כדי להקים לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא.
 .20.8מובהר כי ההתייחסות בכתב הכמויות וביתר מסמכי המכרז להיקף העבודות נועדה על מנת ליצור
בסיס שוויוני להערכת ההצעות וכי אין באמור בכתב הכמויות משום התחייבות כלפי המציעים כי
היקף העבודות שיידרשו בפועל יהיו בהתאם למפורט שם .החברה תשלם על-פי העבודות שיבוצעו
וימדדו בפועל ,כפי שהיא תורה עליהם.
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 .20.9אין להותיר סעיפים בכתב הכמויות ללא מילוי מחיר .אם יותיר המציע סעיף בהצעת המחיר ללא
מילוי או שירשום מחיר בסך אפס  ,₪יראו את ביצוע אותו סעיף כנכלל במחיר של שאר הסעיפים
בהצעת המחיר  ,ובכל מקרה המציע לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין אותו סעיף .מבלי
לגרוע מהאמור בסעיף זה ,החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה שתכלול
סעיפים שלא מולאו או שמולאו במחיר בסך אפס  ,₪אם לדעתה ההצעה אינה סבירה או שיש בה
משום קנוניה או שהיא מונעת מהחברה את האפשרות להשוות מחירים.
 .20.10מובהר בזאת ,כי התשלומים בגין העבודות שיבוצעו בפועל בהתאם להצעה הזוכה ,כפי שאושרה
על-ידי החברה ,יהיו התמורה הבלעדית והממצה בעבור כלל העבודות ,לרבות בעבור החזר
הוצאות ,מיסים ,עלויות שונות בהם נשא הזוכה וכיוצא בכך ,ולא יתווסף לסכומים האמורים
בהצעה אלא מע"מ בלבד.
 .20.11מובהר ,כי ייתכנו שינויים בפרטים ו/או במידות ו/או בדרישות הטכניות ו/או בהיקף העבודה
ו/או בלוחות הזמנים המפורטים במסמכי המכרז .על שינויים כאמור ,ככל שיהיו ,יחולו הוראות
ההסכם לענין התאמות (אם בכלל) בתמורה ו/או בלוחות הזמנים לביצוע העבודות.
 .20.12הנחיות להגשה של הצעת המחיר וכתב הכמויות בעותקים מודפסים ובתוכנת בינארית
 .20.12.1מסמכי המכרז כוללים  Disk on Keyהמכיל את כתב הכמויות של הפרויקט בתוכנת
מכרזית.
 .20.12.2על המציע להוסיף ל Disk on Key -את מחירי הצעתו ולהדפיס  3עותקים מהDisk -
( on Keyתדפיסי "בינארית") לאחר שנכללו בו המחירים המוצעים.
 .20.12.3הן ה Disk on Key -והן שלושת תדפיסי ה"בינארית" של כתבי הכמויות יוגשו על ידי
המציע במצורף להצעתו.
 .20.12.4במקרה של אי התאמה בין התדפיס לבין ה Disk on Key -יגבר הנוסח המודפס.
 .20.12.5הוראות ההפעלה של ה Disk on Key -הן בהתאם להוראות חברת בנארית המצורפות
כחלק מהמסמכים שנמצאים ב Disk on Key -לשאלות בנושאים טכניים בלבד ניתן
לפנות ישירות לחברת בנארית על פי הפרטים המופיעים באתר האינטרנט של חברת
בנארית.
 .20.12.6לאחר הקלדת המחירים חובה לבצע נעילת ההצעה;
 .20.12.7רק לאחר נעילה אחרונה יש לבצע הדפסה של כתב הכמויות;
 .20.12.8יש לחתום על כל דף בתדפיסים בראשי תיבות ובחותמת המציע (הקבלן);
 .20.12.9התדפיסים החתומים בצירוף ה Disk on Key -יוכנסו למעטפה מס' .2
 .21בדיקות מוקדמות
 .21.1בהגשת הצעתו במכרז יחשב המציע כמצהיר כי לפני הגשת הצעתו ,קיבל לידיו את כל המידע
הנדרש לביצוע העבודות וההגבלות שחלות עליהם ובדק היטב ו/או ויתר מרצונו החופשי על
בדיקתם ,כמותם וטיבם ,וכל הנדרש לביצוע העבודות וגם כל מידע רלוונטי אחר (לרבות כל מידע
ונתון הנדסי ,כלכלי ומשפטי) לביצוע העבודות ולצורך בחירה למאגר הקבלנים לפי מכרז זה ,לרבות
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מידע ו/או מצג הנמסר ,אם נמסר בכל דרך שהיא ,מטעם החברה וכי ההסכם הוגן ומניח דעתו
בהתחשב עם כלל תנאיו ומועדיו.
 .21.2בכל מקרה ,כל השמטה ו/או חוסר במסגרת מסמכי המכרז לא יגרעו מהתחייבות המציע לבצע את
כל העבודות הנדרשות והשלמתן לשביעות רצונה המלא של החברה .בהתאם להוראות ההסכם.
 .21.3מהות ההתקשרות נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות לפיו ,הם בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז זה על
כלל נספחיו ,לרבות ההסכם .כל מסמכים אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה .בכל מקרה,
החברה לא תישא באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל סיבה ,במסמכי המכרז על
נספחיו ,לרבות בהסכם.
 .21.4הגשת הצעה תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציע לכל ההוראות ,התנאים והתניות
המופיעים במסמכי המכרז ,לרבות הסכם הקבלן ונספחיו .המציע מצהיר בהגשת הצעתו ,כי הוא
מוותר על כל טענה שיש לו או שתהיה לו כלפי החברה בגין כל גורם שיתגלה כמשפיע על כדאיות
הצעתו.
 .22בדיקת ההצעות והערכתן
בחינת ההצעות תתבצע לפי שלבים כדלקמן:
 .22.1שלב א' – בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף
.22.1.1

החברה תבחן את תכולת מעטפה מס'  1של המציעים ,הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף
המפורטים לעיל – תיפסל על הסף .במסגרת בדיקה זו ,יבדקו כל מסמכי ההצעה
וצרופותיה (למעט הצעת המחיר) בהתאם לתנאי המכרז.

.22.1.2

מציעים שהחברה תקבע כי עברו את שלב א' יבחרו להיכלל במאגר ,בכפוף להוראות
המכרז לעיל ולהלן ולסמכויות החברה לפי דין ובלבד שהחברה השתכנעה ,כי אותם
מציעים מסוגלים לבצע את העבודות בהתאם למסמכי המכרז על כל התחייבויותיהם.

.22.1.3

לאור לוחות הזמנים הנדרשים לביצוע פרויקט "שורק  ,"2רשאית החברה על פי שיקול
דעתה הבלעדי להחליט כי הצעות המציעים שאינם מגישים הצעת מחיר לביצוע הפרויקט
שלעיל ייבדקו בנפרד ובלוחות זמנים אחרים מהצעות המציעים שהגישו הצעת מחיר
לפרויקט.

 .22.2שלב ב' – בדיקת הצעות המחיר לביצוע הפרויקט
.22.2.1

מציעים שהגישו הצעתם לביצוע פרויקט "שורק  "2ואשר הצעתם תעבור את שלב א' של
הבחינה לעיל בהצלחה ,יעברו לשלב ב' ,אשר במסגרתו תבחן החברה את הצעות המחיר
שהוגשו במעטפה מס'  ,2ותדרג אותן בהתאם לסכום ההצעה.

.22.2.2

בכפוף לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ו/או על פי כל דין ,לאחר שהחברה
תדרג את ההצעות כאמור לעיל ,ובכפוף לאפשרות לקיים הליך תחרותי נוסף כאמור בסעיף
 26.2להלן ,תבחר החברה את המציע שסכום הצעתו היה הנמוך ביותר כזוכה לצורך ביצוע
פרויקט "שורק  ,"2ובלבד שהחברה השתכנעה כי הזוכה מסוגל לבצע את כלל העבודות
ולקיים את כלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי המכרז ,וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב
היתרונות .לצורך זה ,רשאית החברה לקבוע כי בטרם יבבר המציע כזוכה ,יקבע כי הינו
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"מציע מועדף" כאמור בסעיף  22.2.3להלן ובמסגרת זו לדרוש ממציע למסור כל מסמך,
מידע וכיו"ב הרלוונטי לפי שיקול דעת החברה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
.22.2.3

החברה שומרת על זכותה לבחור במציע בעל ההצעה הזולה ביותר כ"מציע מועדף" ולנהל
עמו משא ומתן שמטרתו קבלת הבהרות באשר למחירי הצעתו על מנת לוודא את יכולותו
לבצע את העבודות ו/או במחיר שהוצע ,לרבות אופן ביצוע העבודות ומועדי הביצוע ,קבלת
הנחה נוספת על מחיר הצעתו בהתאם להערכת החברה את עלות העבודות ובכלל זה לגבי
חלקים מהצעתו אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הערכת עלות העבודות על ידי החברה
לרבות העמסת עלויות באופן לא מאוזן על חלקים מהצעת המחיר .לאחר השלמת הליך
זה רשאית החברה לאשר את בחירתו של "המציע המועדף" ,מבלי לגרוע מכל זכות
המוקנית לה לפי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

.22.2.4

נתגלו פגמים טכניים ,השמטות ,טעויות סופר ,רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך
מתן הודעה למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל דין ,לרבות הצעה שנעשתה שלא על פי
הוראות מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי
נכונות ,זולת אם החליטה החברה אחרת מטעמים שיירשמו.

.22.2.5

בכל שלב של המכרז ,לרבות בשלב קבלת ההחלטה האם לפתוח ולעיין בהצעת המחיר של
המציע ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא בחשבון כל מידע
המתייחס למציע ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע ובין שהגיעה לידיעת החברה
בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,על השתתפות
המציע במכרז ו/או בחירתו כזוכה או יכולתו לבצע את ההתקשרות לפי מכרז זה בכל דרך,
לרבות 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) עובדות המעלות את הסיכון העסקי הכרוך בביצוע ההתקשרות עם המציע ,מעבר
לסיכון עסקי מקובל וסביר לפי שיקול דעתה הבלעדי
(ד) ניסיון ושביעות רצון של לקוחות/החברה בעבודות ו/או התקשרויות קודמות עם
המציע).
המציע ימסור לדרישת החברה כל מידע הנדרש לה לצורך האמור בכל עת .לא מסר המציע
מידע כאמור ,רשאית החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את הצעתו או שלא לבחור
בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר.

 .22.3החברה תהיה רשאית שלא לאשר את השתתפותו של מציע במכרז במקרה בו המציע ביצע עבודות
עבור החברה במהלך  5השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות והעבודות הופסקו טרם סיומן בגין
נסיבות ה קשורות בהתנהלות המציע ו/או מי מטעמו ,לרבות בגין עבירות בטיחות .מציעים אשר
ביצעו בעבר עבודות עבור החברה והעבודות הופסקו טרם סיומן ,כאמור לעיל ,רשאים לפנות אל
החברה בכתב לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,על מנת לברר אם הוראת סעיף
 22.3זה חלה עליהם .אם חרף האמור מציע ייבחר בכל זאת להגיש הצעה והצעתו תיפסל ,הוא לא
יהיה זכאי לקבל החזר בגין כל הוצאה שהמציע הוציא במסגרת הכנת הצעתו.
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 .22.4החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומעת לעת בתקופת המאגר ,לקבל מקבלן החבר במאגר
לעיין בדוחותיו הכספיים האחרונים ,לרבות דוחות מאוחדים ו/או ביניים (ככל שקיימים) ,על מנת
לוודא את יציבותו ואיתנותו הפיננסית לביצוע ההתקשרות .עיון ווידוא היציבות והאיתנות כאמור
על ידי החברה ,אם וככל שדרשה זאת ,הם תנאי לבחירתו למאגר הקבלנים ולביצוע ההתקשרות
נשוא המכרז.
 .22.5על אף האמור בכל סעיף אחר במסמך זה ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה לפי תנאי מכרז
זה ,מובהר כי החברה רשאית להחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה ,על כל אחד ו/או יותר
מאלה ,לרבות בהליך לקבלת הצעות ממאגר הקבלנים:
.22.5.1

שלא לבחור במציע ו/או בבעל ההצעה הטובה ביותר (וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו)
ובכלל זה בשל האמור בסעיף  22.2.5לעיל או שלא לבחור בזוכה כלל ,גם אם בעל ההצעה
הטובה ביותר ו/או מציעים אחרים עמדו בכל התנאים האמורים במכרז.

.22.5.2

לקיים מו"מ עם המציעים שנמצאו מתאימים ביותר ו/או להתיר הגשת הצעות מחודשות
ו/או מתוקנות ,כולן או חלקן או לשנות את המכרז ו/או לבטלו.

.22.5.3

לבצע הליך התמחרות חוזרת ( )Best & Finalלפי כללים שתקבע.

.22.5.4

לבצע כל דבר אחר ו/או נוסף לפי מכרז זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.22.5.5

החליטה החברה לפסול או לא לבחור בהצעה הטובה ביותר מטעמים מיוחדים שירשמו
או בשל טעם מן הטעמים המופיעים במסמך זה ,יחולו ההוראות האמורות בסעיף זה לעיל
על המציע שהצעתו היא הטובה ביותר מבין ההצעות שנותרו ,מבלי לגרוע מזכות החברה
לבצע כל דבר לפי מכרז זה ו/או הדין לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 .23כשיר שני
 .23.1החברה תיהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה הבלעדי בזוכה הבא במדרג ההצעות ,אשר הגיש
את ההצעה השניה בטיבה לביצוע העבודות בפרויקט "שורק  "2ככשיר שני (להלן" :כשיר שני"),
אשר הצעתו תיוותר בתוקף למשך  6חודשים ממועד קבלת הודעה מהחברה .במקרה כזה יחול על
ההצעה השניה בטיבה מנגנון ההצמדה שבהסכם.
 .23.2במידה ומסיבה כלשהי לא תתאפשר ו/או לא תצא אל הפועל ו/או תבוטל ההתקשרות עם הזוכה
תיהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני לביצוע העבודות.
 .24הודעה על זכייה
 .24.1החליטה החברה על זוכה בפרויקט "שורק  ,"2תודיע לו על כך בדואר אלקטרוני .מועד החתימה
על ההסכם יהיה תוך  7ימים מיום ההודעה על הזכייה ,אלא אם תודיע החברה אחרת .מובהר ,כי
עד למועד דלעיל יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ולהשלים כל פרט אשר על פי מסמכי הליך זה
הוא מחויבים לבצע ולהשלים לפני חתימת ההסכם .לבקשת החברה ,הזוכה יופיע במקום ובמועד
שייקבעו על ידי החברה בהודעתה ,ישתתף במעמד החתימה וימציא לחברה ,לא יאוחר ממועד זה,
אישור על השלמת כל הפעולות דלעיל.
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 .24.2כמו כן יידרש הזוכה בפרויקט "שורק  "2להמציא לחברה במעמד החתימה ו/או על פי צו התחלת
עבודות ,לפי קביעת החברה ,ערבות ביצוע בגובה  10%מהצעתו ואם וככל שיבקש לקבל מקדמה
כמפורט בהסכם ,ערבות מקדמה בגובה  10%מהצעתו.
 .25פסילת הצעה
 .25.1מבלי לגרוע מכלליות הוראות המכרז ו/או זכות החברה לפי כל דין ,החברה רשאית לפסול הצעה
ו/או מציע ,לרבות בתקופת מאגר הקבלנים ,אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי התקיימה אחת
ו/או יותר מהנסיבות שלהלן:
.25.1.1

ההצעה ו/או המציע אינם מקיימים את תנאי הסף.

.25.1.2

ההצעה חסרה ,מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה מוטעית של
מסמכי או נושא המכרז ,או אינה חד משמעית ,או שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות
ייפגעו זכויות עובדים.

.25.1.3

המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים
ובכלל זה בחוסר תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת ,לרבות בשל תאום הצעות או ניגוד
עניינים ,או מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק בקשר עם הצעתו.

 .25.2על אף האמור לעיל רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לתקן את הפגם או הפסול שבו ו/או בהצעתו מבלי לפסול ,אם בוצע תיקון כאמור,
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:
.25.2.1

להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישה ,לרבות דרישת סף בשים
לב לתכליתה והיחס בינה לבין השירותים ואופי ההתקשרות נשוא המכרז ובכלל זה ,בין
השאר ,לייחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו ,מקום בו הוכח כי התכונות שהיו
קיימות בידי תאגיד אחר מצויות למעשה בידי המציע .אין באמור כדי לגרוע מההוראות
בקשר עם זהות ואופן התאגדות הגוף שהגיש הצעה למכרז.

.25.2.2

לאפשר הגשת חומר ,תיעוד ו/או מידע מכל סוג נוספים ו/או השלמתם ו/או תיקונם,
ובכלל זה הגשת אישור שנשמט וכיו"ב ,הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי
כלשהו ,לרבות בתנאי סף ,בתנאי מוקדם או הנדרש לצורך בחינת הצעתו ,לרבות בכל
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או כח האדם ו/או הציוד ו/או הטובין ו/או
השירותים ו/או תכנית היערכותו ,ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות
למכרז .לעניין זה ,החברה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי הוכחתו.

.25.2.3

אין באמור לעיל לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם בהצעה .אימוץ
מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בה לחייב אימוץ מדיניות המתירה
תיקון פגמים מסוג אחר.

.25.2.4

החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר
שהיה מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.
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.25.2.5

בכל שלב משלבי המכרז תהיה החברה רשאית להחליט שהיא פוסלת את הצעתו של
מציע או שאינה מאשרת את זכייתו או מבטלת את זכייתו מחמת מידע שהגיע לידיה או
שמצוי ברשותה בקשר עם אותו מציע ואשר עלול להשפיע על ביצוע העבודות על ידו
לשביעות רצונה של החברה ,לרבות (אך לא רק) הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום
בפתיחחת הליך משפטי ,שינויים מהותיים כלשהם שאירעו למציע או בקשר אליו ממועד
הגשת ההצעה ,מידע בקשר עם יכולותיו של המציע ,נסיון לא טוב ו/או חוסר שביעות
רצון של החברה או של מזמיני עבודה אחרים ביחס למציע ,בעיות אמינות ומהימנות,
מצוקה פיננסית מהותית וכל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע
ההתקשרות לפי מכרז זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה רשאית ,בין היתר,
להתנות את החלטתה לבחור בהצעה כזוכה במכרז במסירת דוחותיו הכספיים
המבוקרים והסקורים האחרונים של המציע על מנת לוודא את האם קיים סיכון עסקי
הכרוך בביצוע ההתקשרות עם המציע מעבר לסיכון עסקי מקובל וסביר לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לשביעות רצונה של החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 .26מו"מ והליך תחרותי נוסף למגישי הצעת מחיר לפרויקט
 .26.1החברה תקיים הליך תחרותי נוסף ( ,)Best and Finalכקבוע בתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג – ( 1993להלן" :הליך תחרותי נוסף") במקרה בו הפער בין ההצעה במכרז שסכומה הוא
הנמוך ביותר (להלן" :ההצעה הזולה") לבין יתר ההצעות שדורגו במקומות הבאים אחריה אינו
עולה על  15%מסכום ההצעה הזולה.
 .26.2התקיימו נסיבות כאמור לעיל ,תשתתפנה בהליך התחרותי הנוסף ההצעה הזולה וכן כל ההצעות
שפער סיכום המחירים בינן לבין ההצעה הזולה אינו עולה על  15%מסכום ההצעה הזולה.
 .26.3במועד שתקבע החברה ובהתאם לאמור בפנייתה ,כל מציע מבין המציעים הזכאים להשתתף
בהליך התחרותי הנוסף יהיה רשאי להגיש הצעה כספית סופית ,המטיבה עם החברה לעומת הצעתו
הכספית במכרז (להלן" :ההצעה הסופית") .לא הגיש מי מהמציעים הנ"ל הצעה סופית כאמור
תהא הצעתו הכספית למכרז ההצעה הסופית .בכפוף לסמכויות החברה ,יבחר כזוכה במכרז המציע
שהצעתו הסופית היא הזולה ביותר.
 .26.4בהליך התחרותי הנוסף ,רשאית החברה לקבוע כי הגשת ההצעות המעודכנות תבוצע ע"י הפחתת
המחירים באחוז שווה עבור כל מחירי היחידות שהמציע הציע בהצעת המחיר המקורית ,אלא אם
קבעה החברה כי יוגשו הצעות מחיר מפורטות מעודכנות.
 .26.5כמו כן ,בהליך תחרותי נוסף כאמור ,רשאית החברה לקבוע מחיר תקרה (מקסימום) לפי שיקול
דעתה הבלעדי ביחס לכלל ההצעה או חלקים ממנה.
 .26.6כמו כן ,בהליך תחרותי נוסף כאמור ,רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע
לידיעתה דבר שהיה מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.
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 .27התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי
 .27.1מציע שהינו "ספק חוץ"  -כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי),
תשס"ז - 2007-יצרף להצעתו התחייבות לקיום שיתוף פעולה תעשייתי (להלן בסעיף זה:
"התחייבות לשת"פ תעשייתי") ,כמפורט בסעיף  20.4.4לעיל ,אשר תימסר לרשות לשיתוף פעולה
תעשייתי ("רשפ"ת") במידה והצעתו תזכה במכרז.
 .27.2הוכרז מציע שהינו "ספק חוץ" כמפורט לעיל שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במכרז ידרש למסור
לרשפ"ת תוכנית מימוש מפורטת לביצוע התחייבותו לשת"פ תעשייתי כנדרש בנספח יח' כתנאי
לבחירתו כזוכה במכרז ולביצוע ההתקשרות עמו .ככל והרשפ"ת לא אישרה את ביצוע התחייבות
הזוכה לשת"פ תעשייתי ,רשאית החברה לבטל את בחירתו של הזוכה במכרז ובהגשת הצעתו
מוותר הזוכה על כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
 .27.3מימוש ההתחייבות לשת"פ תעשייתי תבוצע עפ"י דרישות החוק והיקף הצעת המחיר של המציע.
כל מציע שהינו ספק חוץ כאמור שיזכה במכרז יהיה מחוייב לנהוג בהתאם לחובות הדיווח שיקבעו
על ידי הרשפ"ת לשם מילוי כל תנאי ההתחייבות.
 .27.4המציע שהינו ספק חוץ כאמור יחתום על התחייבות לשת"פ תעשייתי להצעתו למכרז שתצורף
כחלק בלתי נפרד מההסכם.
 .28עיון
 .28.1מציע המבקש לעיין בהחלטת החברה ו/או בהצעה הזוכה ,יגיש בקשה לעיין במסמכים בתוך 30
ממועד ההודעה על תוצאות המכרז.
 .28.2תנאי לעיון במסמכים הוא תשלום מראש של סך  ₪ 500לצורך כיסוי העלות הכרוכה בהעמדת
המסמכים לעיון.
 .28.3החברה מודיעה בזאת במפורש כי ככלל אינה רואה במידע הנדרש על ידה במסגרת מכרז זה משום
סוד מסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז ,ובהתאם לכך החברה תהיה רשאית להעמיד
לעיון עפ"י דין ,את החלטת החברה ואת הצעה הזוכה ,למעט באותם מסמכים או קטעי מסמכים
אשר העיון בהם עלול ,לדעת החברה ,לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 .28.4יחד עם זאת ,מציע הסבור כי הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותו ,יציין
בהצעתו ,בצורה מפורשת וברורה ,מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים ,לדעתו ,מידע
סודי כאמור .מובהר כי שם המציע וסיכום הצעת המחיר ופרקיה לא ייחשבו בכל מקרה כסוד
מסחרי ו/או סוד מקצועי.
 .28.5ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה לגביהם נטען כי הם כוללים סוד
מסחרי או מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של החברה והחלטתה תהיה סופית ומחייבת
את המציע ואת יתר המציעים במכרז ,לכל דבר ועניין.
 .28.6על המציעים תחול חובת הסודיות ושמירת חסיון הפרטים שיובאו לעיונם ,כלפי המציע הזוכה
והחברה ומסמכיהם .מציע שיממש את זכות העיון ישמור על סודיות וחסיון הפרטים והמסמכים
שיועמדו לעיונו ולא יעבירו אותם לגורם כלשהו שאינו המציע ,ובכלל זה למי שאינו חלק ישיר
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ממבנהו הארגוני של המציע כגון :סוכן ,נציג לרבות לצורך המכרז ,יועץ ,חברה קשורה למציע
וכיו"ב.
 .29ביטוח וערבות בהסכם
החברה רשאית לשקול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל שלב במכרז ,לרבות לאחר ההודעה על כניסת
הקבלנים למאגר החברה ,ולאחר חתימת ההסכם ,הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ו/או אישורי עריכת
הביטוח ו/או הערבות ובלבד שלא יכילו שונות מהותית לדרישות שבמסמכי המכרז ומבלי לפגוע בעקרון
השוויון ,אלא אם החליטה החברה לשונותם כלפי כל המשתתפים במכרז ,מבלי שישתמע מכך כוויתור על
החובה לעמוד בדרישות המכרז כלשונן.
 .30שונות
 .30.1הפרטים שיימסרו על ידי המציע במסגרת המכרז ייחשבו כהתחייבות של המציע שהיא חלק בלתי
נפרד מהצעתו ומהמכרז ויחולו לגביהם כל הוראות ההסכם.
 .30.2רק האמור במסמכי המכרז ונספחיו ,בצירוף תיקונים ,הבהרות וכדומה שהוציאה החברה באופן
רשמי ובכתב יחייב את החברה .כל מסמך ו/או אמירה מכל סוג שהוא שנמסרו למציע עד למועד
הגשת ההצעות ,במידה שנמסרו ,בטלים ומציע לא יהיה רשאי להסתמך עליהם.
 .30.3למען הסר ספק אין במכרז זה התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת הצעה כלשהי ו/או לביצוע
התקשרות כלשהי בקשר לנשוא המכרז ו/או כדי להקנות למציעים כל זכות משפטית או אחרת
ביחס לעבודות שתבקש החברה לבצע מכוחו ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .30.4אין בפניה למציע כלשהו במכרז זה כדי להוות הצהרה ו/או מצג על ידי החברה ו/או מי מטעמה
שהמציע ו/או הצעתו עומדים בתנאי המכרז ו/או התחייבות ו/או מצג של החברה בקשר לבדיקת
ו/או קבלת ההצעה.
 .30.5מבלי לגרוע מהאמור במכרז זה ,ביצוע ההתקשרות והוצאת צו תחילת עבודות לפרויקט ,כפוף
לשיקול דעת החברה לרבות בקשר עם קיומו של תקציב בחברה לנושא המכרז ,לקבלת אישורים
והיתרים נדרשים מצדדים שלישיים ,למועדי אספקת רכש של ציוד הנדרש להיות מסופק ע"י
החברה ולקבלת מכלול האישורים הדרושים על פי נהלי החברה ו/או הדין.
 .30.6כל האמור במכרז זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ולמציע ולזוכה לא תהיה
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז זה.
 .30.7כל הזכויות במסמכי המכרז הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז ו/או מסמכים שיסופקו,
אם יסופקו ,למציעים כהשלמה ,הם רכושה של החברה והמציעים לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז ,אלא לצורך הכנת הצעה והגשתה .המציע אינו רשאי להעתיק איזה
מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,לבד מהגשת הצעה.
 .30.8בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו ,יחול סדר העדיפות בהסכם
ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או מטיבות יותר
עם החברה.
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 .30.9ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז
או של תנאי אחר מתנאיו.

 .30.10בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט
הבלעדית ויחול בה הדין הישראלי.
 .30.11מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף אחר במכרז או בנספחיו ,תהא להם המשמעות שיש להם בחוק
הפרשנות ,התשמ"א –  ,1981אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

בכבוד רב,
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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נספח א'  -אישור המציע

אנו ,החתומים מטה ,מוסמכים להגיש הצעה זו בשם המציע ______________________________
[השלם שם מלא של המציע] ,מצהירים בחתימתנו להלן ,כי קראנו את כל מסמכי המכרז פומבי לבחירת מאגר
קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט
"שורק  ,)INGL/TENDER/2021/06( "2על נספחיו ותנאיו (ובכלל זה הסכם ההתקשרות) ,ברורים לנו כל
הנתונים הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות במכרז ומביצוע העבודות על פיו ,אנו מסכימים
להם ,והצעתנו הוגשה בהתאם לכך להליכים הבאים [יש לסמן את המתאים (אחד או שניים)]:



בקשה להיכלל במאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ללא הגשת הצעת מחיר
לביצוע פרויקט "שורק ."2



בקשה להיכלל במאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה וכן הצעת מחיר לביצוע
פרויקט "שורק ."2

בהגשת הצעתנו אנו מוותרים כלפי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ,מכל
עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל המבוססת על אי הבנה ו/או אי בהירות ו/או חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו/או
שימושה בכל סמכות לפי מסמכי המכרז .ככל שיש לנו דרישות ו/או טענות ו/או הבהרות כאמור ,אנו מתחייבים
כי העלנו אותם בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענו אותן ,יש לראותנו כמי שוויתרו עליהן .כן אנו
מצהירים ומתחייבים ,כי אין לנו כל טענה בקשר עם שיטת בחירת ההצעות כפי שהיא מפורטת במסמכי
המכרז.
ולראיה על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ב'  -רשימת מסמכי המכרז
(מעטפה מספר )1
מסמכי המכרז כוללים את המסמכים שלהלן ,על נספחיהם:
 .1מסמך א' – מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע
עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק  "2מס' ( INGL/TENDER/2021/06קוד פרויקט
( )2038סימוכין .)426634
 .2מסמך ב' – הסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה (מס' סימוכין .)426633
 .3מסמך ג' – תוספת להסכם מסגרת לביצוע עבודות צנרת בפרויקט "שורק ( "2מס' סימוכין .)438586
 .4מסמכי התכנון הגנריים של החברה המצורפים להסכם (מסמך ב' למכרז) ומסמכי התכנון עבור פרויקט
"שורק ( "2החלים בנוסף וביחד עם מסמכי התכנון הגנריים של החברה) המצורפים לתוספת להסכם
(מסמך ג' למכרז).
ולראיה על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ג' -פרויקט לעבודות צנרת לגז טבעי בלחץ גבוה – היכרות עם דרישות העבודה העיקריות ודגשים
ליכולות ולהתחייבויות הקבלן
אנו ,החתומים מטה ,מוסמכים להגיש הצעה זו בשם המציע ______________________________
[השלם שם מלא של המציע] (להלן" :המציע") ,מצהירים בחתימתנו להלן כדלקמן:
 .1כי קראנו את כל מסמכי המכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ
גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק  ,)INGL/TENDER/2021/06( "2על
נספחיו ותנאיו ובכלל זה המפרטים ,ההסכם ,התוספת להסכם ונספחיהם ,ברורים לנו כל הנתונים
הנדרשים והתחייבויות המציע הנובעים מהשתתפות במכרז ומביצוע העבודות על פיו ,אנו מסכימים להם,
והצעתנו הוגשה בהתאם לכך.
 .2בהגשת הצעתנו למכרז אנו מאשרים ומצהירים כי אנו מכירים את הנדרש מקבלן המבצע פרויקט לעבודות
צנרת לגז טבעי בלחץ גבוה ובכלל זה אנו מאשרים כדלקמן:
 .2.1את היכרותינו והתחייבותנו לעמוד בדרישות הנובעות מהקמת מערכת גז טבעי בלחץ גבוה ,כפי שהן
מפורטות במסמכי המכרז לרבות ומבלי למעט:
 .2.1.1הכנת פרוצדורות עבודה לכל הפעילויות להקמת פרויקט להולכת גז טבעי בלחץ גבוה;
א.

קיומה של מערכת בקרת איכות ותיעוד ובכלל זה הכנת ;Pipe Book

ב.

תקני הריתוך הרלבנטיים והסמכת רתכים;

ג.

בדיקות אל-הרס ( )NDTכגון  U.T. ,R.Tל 100% -מהיקף הריתוכים;

ד.

שימוש בכלים וציודים בעלי מאפיינים מיוחדים ,כגון המפורטים בהסכם כדרישת
מינימום ,לרבות ציוד כבד להורדה והנחת צנרת בתעלה;

ה.

מילוי תעלה בחול בעל מאפיינים כימיים עפ"י מפרט החברה והתקן;

ו.

ביצוע מבחני לחץ וייבוש הצנרת .

ז.

ציפויי הצנרת ואביזריה;

ח.

 Drainage Testsבדיקת זליגה הבודקת את שלמות העטיפה ,ציפוי הראשים והצבע
באביזרים;

ט.

הקמת מערכות הגנה קתודית זמניות וקבועות;

י.

עמידה בדרישות בטיחות מחמירות.

 .2.2פרויקט לעבודות צנרת לגז טבעי בלחץ גבוה – תיאור ודרישות עיקריות
ידוע לנו כי פרויקט הקמת קו צנרת טיפוסי כולל בין היתר פרישת צנרת גז טבעי ,הקמת תחנות הגפה
ו ,PRMS -לרבות עבודות הנדסה אזרחית ,עבודות מכאניות ,התקנת מערכות ושיקום נופי (לרבות
פיתוח מחדש ושיקום אתרי העבודות) .עוד ידוע לנו כי שלבי ההקמה ,התהליכים ,העבודות והציוד
הנדרשים בפרויקט כאמור ,מפורטים בתמצית להלן אך אין בהם כדי לגרוע מחובתינו לבצע את
העבודות בכללותן:
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 .2.2.1הקמת קווי צנרת גז טבעי בלחץ גבוה
א.

יצירת "רצועת עבודה"  -רצועת העבודה הינה רצועה הכוללת דרך שירות זמנית ,מרחב
עבודה לצד התעלה החפורה וכן שטח בו יונח החומר החפור .הכשרת רצועת העבודה
כוללת יישור של שכבת הקרקע העליונה ,פינוי צמחיה וסילוק מפגעים.

ב.

הנחת הצינור לאורך רצועת העבודה  -לאחר גמר ביצוע "רצועת העבודה" מפזרים את
הצנרת לאורך תוואי העבודה.

ג.

כיפוף הצנרת לאחר גמר הנחת הצנרת מכופפים את הצנרת כיפוף קר בהתאם
לתכנון/תנאי השטח.

ד.

ריתוך הצנרת  -לאחר גמר הנחת הצנרת וכיפופה ,מרתכים את הצנרת .תהליך הריתוך
החומרים והרתכים נדרשים להיות מאושרים טרם תחילת העבודות ע"י גורמי הפיקוח
של הפרויקט.

ה.

חפירת תעלה ,הנחת הצנרת וכיסוי התעלה  -לאחר גמר ריתוך הצנרת ,חפירת תעלה
והנחת הצנרת בה ,כיסויה בחול מסוג מאושר ולאחר מכן עד פני הקרקע בחומר מקומי
נקי מאבנים או בחומר אחר עפ"י הנחיית המתכנן.

ו.

לאחר כיסוי מלא של הצינור לאורך התוואי תבוצע בדיקת לחץ לכלל הצנרת המוטמנת
ע"י מילוי הצנרת במים והעלאת לחץ בצורה מבוקרת עד ללחץ מקסימלי הנדרש בתקן.
לאחר השלמת הבדיקה בהצלחה ריקון המים מהצנרת וייבושה עד לקבלת ערכי לחות
מינימליים כנדרש במפרטים.

ז.

שיקום נופי – עפ"י התוכניות והמפרטים.

 .2.2.2תחנות הגפה
א.

עבודות עפר ליצירת משטח עבודה בגבולות התחנה.

ב.

עבודות אזרחיות (חפירה ,בסיס לצנרת ,יסודות וגדרות).

ג.

הכנת תכנית איכות וייצור מוקדם של צנרת בבית המלאכה של הקבלן.

ד.

הרכבה של הצנרת והמגופים בתחנה.

ה.

בדיקת לחץ וייבוש.

ו.

כיסוי התחנה תוך כדי בדיקות שלמות העטיפה.

ז.

עבודות חשמל ,בקרה וביטחון.

ח.

עבודות פיתוח בתוך התחנה ושיקום נופי.

 .2.2.3עיינו ולמדנו היטב את הפירוט הנוסף על מרכיבי פרויקט טיפוסי:
א.

תיאור מרכיבי פרויקט במפרט General Technical Information (ENG-CSE-SPC-
) ,0013בנספח ג' לתוספת להסכם.

ב.

תיאור פרויקט "שורק  "2בנספח א' לתוספת להסכם (מסמך ג').
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 .2.3ידוע לנו ואנו מסכימים כי נידרש להעמיד משאבים וציוד לצורך ביצוע שלם של העבודות וכי ציוד
אופייני לביצוע פרויקט טיפוסי כולל בין היתר את הציוד כדלקמן:
 .2.3.1הזוכה יידרש להעמיד לצורך ביצוע העבודות ובמועדן ,בין היתר ,את ציוד הבא :מכונות
ריתוך  /רתכות (המתאימות לדרישות תהליכי הריתוך) ,Inner clamps ,מכונות כיפוף
לצנרת ( ,)Cold Bendingייבוש וריקון צנרת ,ציוד ואביזרים לביצוע מבחני לחץ ( Pressure
 ,)Testsאלקטרודות לריתוך ממפעל בעל הסמכה לתקן האירופאי ,ציוד כבד להורדה והנחת
צנרת בתעלה וכיו"ב.
 .2.3.2ידוע לנו כי לא מדובר ברשימה מלאה של הציוד והחומרים הנדרשים מהקבלן ,ואנו נעמיד
לצורך הפרויקט את כלל הנדרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם ולBest industrial -
 practiceבתחום הקמת מערכת הולכת גז טבעי בלחץ גבוה.
ידוע לנו ואנו מאשרים כי האמור לעיל מהווה מידע כללי אודות הנדרש בפרויקט של החברה ואין בו כדי
למצות את התחייבויותינו .עם זאת ,האמור לעיל בנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההוראות החלות על
הקבלן לצורך ביצוע העבודות בנוסף להוראות המכרז וההסכם.
ידוע לנו ואנו מאשרים כי אין באמור בנספח זה לעיל רשימה ממצה ו/או בהתחייבות כלשהי לאמור מצד
החברה מאחר ולכל פרויקט הצרכים והדרישות שלו ,בהתאם למאפייני הפרויקט ,צרכי ודרישות ההסכם,
המפרטים וכיו"ב.
ולראיה על החתום בשם המציע:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ד'  -ערבות מכרז
*יש להגיש רק בהצעה לביצוע פרויקט שורק *2
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קרית עתידים ,מגדל עתידים ,תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'_______
 .1על פי בקשת _________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל
תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של ( ₪ 500,000להלן – סכום הערבות) שתדרשו מאת המציע ,בקשר
עם הצעה שניתנה על ידו במכרז פומבי  INGL/TENDER/2021/06שפורסם על ידיכם.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  7ימים מקבלת דרישתכם
הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא,
ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע .כמו כן ,מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים
לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים
כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.
 .3אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך
סכום הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על
סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא
תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.
 .4אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  2לעיל.
 .5אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על
פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה
המוענקת למציע על פי הדין.
 .6בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המציע כלפיכם והינה
בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
 .7הערבות תהיה בתוקף עד ליום  27/10/2021ועד בכלל.
 .8כל דרישה תחת ערבות זו תוגש לבנק בכתב ,במהלך שעות העבודה הרגילות עד לתום תוקף הערבות לפי
סעיף  7לעיל .הודעה בכתב כאמור בערבות זו פירושה דרישה או הודעה שתגיע לבנק בדואר או במסירה
אישית אך לא בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני.
בכבוד רב,
הבנק
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נספח ה'  -תצהיר והתחייבות מטעם המציע על סיווג קבלני

אני הח"מ __________________ ,בעל/ת ת.ז / .דרכון מס' ________________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב
כלהלן:
אני ממלא את תפקיד ___________________________ בחברת _________________ ,ח.פ.
______________ (להלן" :המציע") ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת מכרז
פומבי מס' .INGL/TENDER/2021/06

אני מצהיר ,כי המציע רשום במרשם הקבלנים בסיווגים הבאים [יש לסמן במקום המתאים]:
 .1לקבלן ישראלי -






בקבוצת סיווג א' בענף ( 150קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת) סוג  4לפחות;
בקבוצת סיווג ג' בענף ( 200ענף ראשי כבישים ,תשתיות ופיתוח) סוג  3לפחות;
בקבוצת סיווג ב' בענף ( 260ביצוע קווי מים ,ביוב וניקוז) סוג  4לפחות;
בקבוצת סיווג ב' בענף ( 500ענף ראשי מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה)) סוג
 3לפחות.

* המציע יצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים.

 .2לקבלן זר [ -יש לסמן במקום המתאים]:




המציע ביצע בישראל ,במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,עבודות
להתקנת צנרת גז טבעי בלחץ גבוה .מציע זר כאמור ,יפרט בנספח ______ את העבודות שביצע
בישראל ומועדי הביצוע.
מתחייב להציג פטור מרישום לפי סעיף 14א לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
תשכ"ט –  1969בתוך  3חודשים מיום שהודע לו על זכייתו במכרז או עד למועד התחלת העבודות,
לפי המוקדם.

אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר/ה
אישור
אני הח"מ ,עו"ד __________________________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום
_________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז.מס'  /דרכון מס'
____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם
לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו
בפניי.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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תצהיר לעניין סיווג קבלני – לקבלן זר

אני הח"מ __________________________________ ,בעל/ת ת.ז / .דרכון מס' _________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 .1אני ממלא את תפקיד ___________________________ בחברת __________________________________ ח.פ( ______________ .להלן" :המציע")
ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת
גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק ( "2מס' .)INGL/TENDER/2021/06
 .2הנני מצהיר ,כי ביצעתי בישראל במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,עבודות להתקנת צנרת גז טבעי בלחץ גבוה ,כמפורט בטבלה להלן:
מס'
פרויקט
.1

426634

תקופת הפרויקט

לחץ תכנון

פירוט עבודות

התחלה:
_________
סיום:
_________

עמוד  41מתוך 78

.
.2

.3

התחלה:
_________
סיום:
_________

התחלה:
_________
סיום:
_________
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.4

התחלה:
_________
סיום:
_________

אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר/ה
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה
עצמו/ה בת.ז.מס'  /דרכון מס' ____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
_________________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ו'  -תצהיר על ניסיון המציע

אני הח"מ __________________________________ ,בעל/ת ת.ז /.דרכון מס' _________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
אני ממלא את תפקיד ___________________________ בחברת __________________________________ ח.פ( ______________ .להלן" :המציע")
ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת
גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק ( "2מס'  .) INGL/TENDER/2021/06הנני מצהיר כדלקמן [יש לסמן במקום המתאים ולמלא את הטבלה המצורפת
בהתאם]:



משנת  2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע ביצע והשלים כ"קבלן ראשי" ,לפחות  2עבודות להקמת "תשתית צנרת" ,כמוגדר להלן ,שכל
אחת מהן עומדת בכל התנאים הבאים :בקוטר " 10לפחות; בלחץ תכנון של  BAR 16לפחות; באורך של לפחות  5ק"מ רצופים בפרויקט אחד.



לחלופין :משנת  2009ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע ביצע והשלים כ"קבלן משנה" ,לפחות  2עבודות להקמת "תשתית צנרת" ,כמוגדר
להלן ,לגז טבעי בלבד ,העומדות בכל התנאים שלעיל (קוטר " 10לפחות; בלחץ תכנון של  BAR 16לפחות; באורך של לפחות  5ק"מ רצופים בפרויקט אחד)
במסגרתן ביצע את כל עבודות הצנרת הבאות :ביצוע ריתוכי הצנרת ואביזריה (בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה לריתוך ו/או רתכים "פרילנסרים"); הנפת
הצנרת והנחתה בתעלה; וכן ניהל את תהליך בדיקות האיכות לריתוכי הצנרת באמצעות מעבדה מוסמכת.



המציע ביצע את העבודות כאמור באמצעות חברה בשליטתו (מעל  .)50%שם החברה[ ______________________________ :אם לא רלבנטי – לציין ל/ר]



המציע ביצע את עבודות הריתוך באמצעות העסקה של רתכים עצמאיים (פרי לנסרים) ו/או באמצעות קבלן משנה לריתוך.

* "תשתית צנרת" משמעה :עבודה להנחת צנרת פלדה תת קרקעית להולכת גז טבעי או דלק או מים ,שבוצעה לאורך תוואי לינארי של מספר ק"מ רצופים
במסגרתה בוצעו גם עבודות לחיבור מתקן או מפעל .יובהר כי עבודת תשתית במתחם "מקומי" בלבד כדוגמת עבודות התקנת צנרת בתוך מבנה ,או הקמת
מבנה/ים בלבד או תחזוקה לא תיחשב כעבודת "תשתית צנרת".
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** "ביצע והשלים" משמע ,קיבל את אישור המזמין על השלמת העבודות והגיש חשבון סופי (גם אם טרם אושר) או המזמין אישר את החשבון הסופי או ניתנה בגין
העבודה תעודת גמר מותנית או סופית ו/או המזמין עושה בפועל שימוש בעבודה .עבודה תחשב כמושלמת גם בנסיבות בהן החשבון הסופי המאושר ,תעודת הגמר,
אישור על כך שהעבודה הושלמה או מסירת העבודה וקבלתה ע"י המזמין – ניתנו בכפוף להשלמות.
*** "קבלן ראשי" ,כהגדרתו בהסכם " -קבלן הראשי"" ,מבצע הבנייה" היחיד (כהגדרת מונחים אלה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח 1988 -
("תקנות הבטיחות")) בקשר לכל העבודות שיבוצעו באתר ,בין אם יבוצעו על ידי הקבלן עצמו או על ידי קבלני משנה שלו או קבלנים ממונים.
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________
תאריך

_______________
חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד לתצהיר נספח ב' למכרז
אני הח"מ ,עו"ד __________________________________ מ.ר ,___________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי מר/גב'
______________________________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה _____________ המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

___________________
חתימה וחותמת עו"ד
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פרויקט מס' __
שם הפרויקט:
סוג התשתית:

תקופת ביצוע הפרויקט:
(משנת  2009והלאה)

קוטר הצנרת (לפחות " __________:)10צול

התחלה____________:

לחץ תכנון של הצנרת (לפחות _________ BAR :)BAR 16

סיום_____________ :

אורך הצנרת שהונחה ( 5ק"מ רצופים לכל הפחות)_________ :
ק"מ
סוג עבודות הצנרת[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
חומר גלם הצנרת:



צנרת פלדה





קבלן ראשי

.2
 אחר _____________
הצנרת תת קרקעית



צנרת לא תת קרקעית

צנרת שאינה פלדה

קבלן ראשי/קבלן משנה[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]



 .1צנרת גז טבעי  צנרת דלק 
 אחר _____________

צנרת מים

אם המציע ביצע את העבודות כקבלן משנה[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
המציע ביצע את כל העבודות הבאות:

קבלן משנה


 המציע ביצע בעצמו /
 באמצעות קבלן משנה לריתוך /
 באמצעות רתכים "פרילנסרים"
 הנפת הצנרת והנחתה בתעלה;
 ניהול ביצוע בדיקות האיכות הנדרשות לריתוכי הצנרת באמצעות מעבדה
ביצוע ריתוכי הצנרת ואביזריה;

אופן ביצוע עבודות הקבלן[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]

 ביצע בעצמו  /

באמצעות חברות בשליטתו (מעל )50%

תכולת עבודת הצנרת:
[יש לסמן  Xבמקום המתאים]



הנחת קווי צנרת



אחר /נוספות__________________ :

סטטוס העבודות[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]

מוסמכת.
העסקת רתכים[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
אופן

 העבודות הושלמו.


" פרילנסרים"

עובדי המציע (עובדי חברה בארגון המציע)

 העבודות הושלמו +נמסרו למזמין (הוגש חשבון סופי למזמין(



אחר_____________________________ :

פירוט על מהות העבודות בפרויקט:

פרטי מזמין העבודות (שם איש קשר וטלפון):
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צנרת ביוב

פרויקט מס' __
שם הפרויקט:
סוג התשתית:

תקופת ביצוע הפרויקט:
(משנת  2009והלאה)

קוטר הצנרת (לפחות " __________:)10צול

התחלה____________:

לחץ תכנון של הצנרת (לפחות _________ BAR :)BAR 16

סיום_____________ :

אורך הצנרת שהונחה ( 5ק"מ רצופים לכל הפחות)_________ :
ק"מ
סוג עבודות הצנרת[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
חומר גלם הצנרת:



צנרת פלדה





קבלן ראשי

.2
 אחר _____________
הצנרת תת קרקעית



צנרת לא תת קרקעית

צנרת שאינה פלדה

קבלן ראשי/קבלן משנה[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]



 .1צנרת גז טבעי  צנרת דלק 
 אחר _____________

צנרת מים

אם המציע ביצע את העבודות כקבלן משנה[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
המציע ביצע את כל העבודות הבאות:

קבלן משנה


 המציע ביצע בעצמו /
 באמצעות קבלן משנה לריתוך /
 באמצעות רתכים "פרילנסרים"
 הנפת הצנרת והנחתה בתעלה;
 ניהול ביצוע בדיקות האיכות הנדרשות לריתוכי הצנרת באמצעות מעבדה
ביצוע ריתוכי הצנרת ואביזריה;

אופן ביצוע עבודות הקבלן[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]

 ביצע בעצמו  /

באמצעות חברות בשליטתו (מעל )50%

תכולת עבודת הצנרת:
[יש לסמן  Xבמקום המתאים]



הנחת קווי צנרת



אחר /נוספות__________________ :

סטטוס העבודות[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]

מוסמכת.
העסקת רתכים[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
אופן

 העבודות הושלמו.


" פרילנסרים"

עובדי המציע (עובדי חברה בארגון המציע)

 העבודות הושלמו +נמסרו למזמין (הוגש חשבון סופי למזמין(



אחר_____________________________ :

פירוט על מהות העבודות בפרויקט:

פרטי מזמין העבודות (שם איש קשר וטלפון):
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צנרת ביוב

פרויקט מס' __
שם הפרויקט:
סוג התשתית:

תקופת ביצוע הפרויקט:
(משנת  2009והלאה)

קוטר הצנרת (לפחות " __________:)10צול

התחלה____________:

לחץ תכנון של הצנרת (לפחות _________ BAR :)BAR 16

סיום_____________ :

אורך הצנרת שהונחה ( 5ק"מ רצופים לכל הפחות)_________ :
ק"מ
סוג עבודות הצנרת[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
חומר גלם הצנרת:



צנרת פלדה





קבלן ראשי

.2
 אחר _____________
הצנרת תת קרקעית



צנרת לא תת קרקעית

צנרת שאינה פלדה

קבלן ראשי/קבלן משנה[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]



 .1צנרת גז טבעי  צנרת דלק 
 אחר _____________

צנרת מים

אם המציע ביצע את העבודות כקבלן משנה[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
המציע ביצע את כל העבודות הבאות:

קבלן משנה


 המציע ביצע בעצמו /
 באמצעות קבלן משנה לריתוך /
 באמצעות רתכים "פרילנסרים"
 הנפת הצנרת והנחתה בתעלה;
 ניהול ביצוע בדיקות האיכות הנדרשות לריתוכי הצנרת באמצעות מעבדה
ביצוע ריתוכי הצנרת ואביזריה;

אופן ביצוע עבודות הקבלן[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]

 ביצע בעצמו  /

באמצעות חברות בשליטתו (מעל )50%

תכולת עבודת הצנרת:
[יש לסמן  Xבמקום המתאים]



הנחת קווי צנרת



אחר /נוספות__________________ :

סטטוס העבודות[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]

מוסמכת.
העסקת רתכים[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
אופן

 העבודות הושלמו.


" פרילנסרים"

עובדי המציע (עובדי חברה בארגון המציע)

 העבודות הושלמו +נמסרו למזמין (הוגש חשבון סופי למזמין(



אחר_____________________________ :

פירוט על מהות העבודות בפרויקט:

פרטי מזמין העבודות (שם איש קשר וטלפון):
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צנרת ביוב

פרויקט מס' __
שם הפרויקט:
סוג התשתית:

תקופת ביצוע הפרויקט:
(משנת  2009והלאה)

קוטר הצנרת (לפחות " __________:)10צול

התחלה____________:

לחץ תכנון של הצנרת (לפחות _________ BAR :)BAR 16

סיום_____________ :

אורך הצנרת שהונחה ( 5ק"מ רצופים לכל הפחות)_________ :
ק"מ
סוג עבודות הצנרת[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
חומר גלם הצנרת:



צנרת פלדה





קבלן ראשי

.2
 אחר _____________
הצנרת תת קרקעית



צנרת לא תת קרקעית

צנרת שאינה פלדה

קבלן ראשי/קבלן משנה[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]



 .1צנרת גז טבעי  צנרת דלק 
 אחר _____________

צנרת מים

אם המציע ביצע את העבודות כקבלן משנה[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
המציע ביצע את כל העבודות הבאות:

קבלן משנה


 המציע ביצע בעצמו /
 באמצעות קבלן משנה לריתוך /
 באמצעות רתכים "פרילנסרים"
 הנפת הצנרת והנחתה בתעלה;
 ניהול ביצוע בדיקות האיכות הנדרשות לריתוכי הצנרת באמצעות מעבדה
ביצוע ריתוכי הצנרת ואביזריה;

אופן ביצוע עבודות הקבלן[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]

 ביצע בעצמו  /

באמצעות חברות בשליטתו (מעל )50%

תכולת עבודת הצנרת:
[יש לסמן  Xבמקום המתאים]



הנחת קווי צנרת



אחר /נוספות__________________ :

סטטוס העבודות[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]

מוסמכת.
העסקת רתכים[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
אופן

 העבודות הושלמו.


" פרילנסרים"

עובדי המציע (עובדי חברה בארגון המציע)

 העבודות הושלמו +נמסרו למזמין (הוגש חשבון סופי למזמין(



אחר_____________________________ :

פירוט על מהות העבודות בפרויקט:

פרטי מזמין העבודות (שם איש קשר וטלפון):
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צנרת ביוב

נספח ז'  -הסמכה לתקן  ENלריתוך
אני הח"מ _____________________ ,בעל/ת ת.ז / .דרכון מס' ___________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב
כלהלן:
אני ממלא את תפקיד ב חברת _________________ ,ח.פ( ______________ .להלן" :המציע")
ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת מכרז פומבי מס' INGL/TENDER/2021/06
שפרסמה חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה").
אנו מאשרים כדלקמן [יש לסמן במקום המתאים]:



המציע הינו בעל הסמכה לתקן  EN 3834-2לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,שניתנה על ידי גוף
אירופאי המוסמך להסמכה לתקן האמור (להלן" :גוף מוסמך") בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות.

•

פרטי הגוף האירופאי המוסמך למתן התקן [יש למלא את הפרטים]:
שם__________________________________________________ :
מדינה________________:

•

יש לצרף את תעודת ההסמכה לתקן הנ"ל בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות.

למציע אשר מגיש הצעה להיכלל במאגר קבלנים בלבד
 המציע מתחייב לקבל הסמכה לתקן  EN 3834-2לביצוע העבודות נשוא מכרז זה מגוף מוסמך כאמור
לעיל ,בתוך חצי שנה מהמועד האחרון להגשת הצעות ולהחזיקו בתוקף כל זמן שנכלל במאגר.
•

פרטי הגוף האירופאי המוסמך למתן התקן [יש למלא את הפרטים]:
שם__________________________________________________:
מדינה________________:
מועד מתוכנן להשלמת ההסמכה________________ :

אנו מתחייבים להעביר לחברה העתק מההסמכה לתקן הנ"ל מיד עם קבלתה .ידוע לנו כי כל עוד לא נעבירה
כ אמור ,החברה לא תפנה אלינו להשתתף בהליכים לקבלת הצעות לביצוע עבודות .כן ידוע לנו במידה ולא
נשיג את ההסמכה כאמור החברה תיהיה רשאית להסירנו מהמאגר.
אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
אישור

_______________
חתימת המצהיר/ה
אני הח"מ ,עו"ד __________________________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום
_________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז / .דרכון מס'
____________  /המוכרת/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם
לא יעשה/תעשה כן יהא/ת הא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה
עליו בפניי.
__________________________

חתימה וחותמת עו"ד
426634
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נספח ח'  -אישור רו"ח לעניין איתנות פיננסית – למציע ישראלי
תאריך___________:
לכבוד נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
הנדון :הקבלן _______________ בע"מ (ח.פ( )_______________.להלן" :החברה")
רואי חשבון של החברה ובמסגרת הגשת הצעתה מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז
טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק  INGL/TENDER/2021/06 "2אנו
מתכבדים לאשר:
 .1הסכומים הבאים מוצגים בדו"חות הכספיים של המציע:
2017

2019

2018

מחזור כספי
תזרים מזומנים
הון עצמי

לא רלבנטי

•

הסכומים שלעיל בש"ח.

•

יש לציין את המחזור הכספי בכל אחת מהשנים שלעיל ,גם אם המחזור הכספי באחת מהשנים אינו מחושב
לצורך הוכחת ממוצע המחזור הכספי הנדרש.

 .2הממוצע המשוקלל" של מחזור ההכנסות של המציע ל 3 -השנים  2019 – 2017הינו__________________ :
ש"ח
(עפ"י השנים הבאות[ ___________ ___________ ___________ :השלם את השנים לפיהן בוצע

החישוב]
חישוב "הממוצע המשוקלל" יבוצע כלהלן ולפי העניין:
[(2017*30) + (2018*30) + (2019*40)] / 100

בכבוד רב,
________________ ,רו"ח
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נספח ט' -אישור רו"ח על היעדר היתכנות להערת "עסק חי"  -למציע ישראלי

תאריך_______________ :
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :אישור רואה החשבון בדבר היעדר הערת "עסק חי" בעניין מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת
מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק "2
)) )INGL/TENDER/2021/06להלן" :המכרז")
לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן" :המציע") הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______ ,בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה בתאריך _____.
לחלופין( :נא למלא רק את החלופה המתאימה)
הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______ ,בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי
החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

ב.

ח וות הדעת שניתנו לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל נבדקו על ידינו או על ידי רואי חשבון אחרים
כאמור לעיל ,אינם כוללים הפניית תשומת לב לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק
חי" (*).

ג.

קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים וכן ערכנו דיון בנושא
העסק החי עם הנהלת המציע (**).

ד.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה ,לא בא לידיעתנו ,לרבות בהתבסס
על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת
ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי"(**)
(*) לעניין אישור זה" ,עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  570של לשכת רואי חשבון בישראל.

(**) אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים האחרון חלפו פחות מ 3-חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג' ,ד'.
בכבוד רב,
___________________
רואי חשבון
הערות:
• נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר אושר עם לשכת רואי החשבון בישראל – נובמבר .2018
• אין מניעה כי האישור יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון .אין לבצע שינויים בנוסח נספח זה.

 52מתוך עמוד 78

426634

 אישור רו"ח לעניין איתנות פיננסית – למציע זר- 'נספח י
FINANCIAL CAPABILIES
Tender No. INGL/TENDER/2021/06

We, the undersigned, being the independent certified public accountants of
________________________________________________________________________________
[insert Bidder's name], (the "Bidder") hereby confirm as follows:

[check the relevant box/es]

 The Bidder's last audited financial statements was for the year 2019.
 The Bidder's last audited financial statements was for the year 2020.
 The Bidder has an interim financial report. [please attach the report]
[please attach the financial statements]
1. The Bidder's last audited financial statements does not include a "Going Concern" notice.
2. The Bidder’s audited financial statements for the years 2017 – 2019 are Attached. [please attach
the financial statements and interim financial report]
3. The following amounts are as presented in the audited financial statements of the Bidder:

2017

2018

Not relevant

Not relevant

2019

Turnover
Cash flow
Equity

The abovementioned amounts currency is:
relevant box]

Not relevant

 NIS or  EURO [please check the

Annual "weighted average" turnover over the course of 3 of the years: 2017 – 2019 is –
______________.
(the years which considered for the above calculation are as follows: ___________

___________

___________ )
* Please insert selected years and currency (NIS or EURO
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Annual "weighted average" cash flow over the course of the years: 2017 – 2019 is – ______________
(the years which considered for the above calculation are as follows: ___________

___________

___________ )
* Please insert selected years and currency (NIS or EURO
The "weighted average" is calculated as follows:
[(2017* 30 + 2018* 30 + 2019* 40)] / 100
Currency Conversion (If relevant)
Where the amounts stated in the above table and “weighted averages” are presented in different
currency than the original currency stated in the financial statements of the Bidder, please insert below
the exchange rate and relevant date to the currency conversion:
•

The Financial Statements of the Bidder are in the following currency: _______________________

•

The currency exchange rate is: ___________________

•

conversion date is: ___________________

We, the undersigned, being the independent certified public accountants of
________________________________________________________________________________
[insert Bidder's name], (the "Bidder") hereby confirm that the information included in the above
tables is accurate. We further confirm that such information is the same information as appears in the
financial statements of the Bidder which we have audited.

Signature

Date
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נספח יא'  -התחייבות הקבלן להעסקת בעלי תפקידים בצוות הפרויקט
לעניין הגשת הצעת ______________________________________ [הכנס שם מלא של המציע] (להלן:
"המציע") למכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת
גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק  "2ולהקמת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה
)) )INGL/TENDER/2021/06להלן" :המכרז") ,אנו מאשרים בזאת כי לצורך ביצוע העבודות ,יעסיק המציע
בהתאם לדרישות המכרז ,את כל בעלי התפקידים הבאים בצוות הפרויקט של המציע וכמפורט בנספח זה להלן:

תפקיד מיועד בביצוע העבודות
1

מנהל הפרויקט

2

מהנדס ריתוך

3

מנהל אבטחת ובקרת איכות

•

שם מלא של המועמד

מצורפות טבלאות ניסיון אנשי צוות הפרויקט שלעיל לתמיכה בפרטים שלעיל.

ולראיה על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

תאריך

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

_______________
חתימת המצהיר/ה

אני הח"מ ,עו"ד __________________________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________
התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז / .דרכון מס' ____________ /
המוכרת/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
_________________
עו"ד (חתימה +חותמת)
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מנהל פרויקט
 1שם מלא___________________________________ :
השכלה כמהנדס בתחום( :אזרחי  /מכונות)__________________ :

שם המוסד אקדמי ממנו התקבל התואר___________________________________ :
שנת קבלת התואר__________ :

מס' שנות ניסיון כמנהל פרויקט בעבודות "תשתית צנרת" (כהגדרתה להלן) :סה"כ שנים ,________:שנת התחלה__________ :
" 2תשתית צנרת" משמעה :עבודה להנחת צנרת פלדה תת קרקעית להולכת גז טבעי או דלק או מים ,שבוצעה לאורך תוואי לינארי של מספר ק"מ רצופים במסגרתה בוצעו
גם עבודות לחיבור מתקן או מפעל .יובהר כי עבודת תשתית במתחם "מקומי" בלבד כדוגמת עבודות התקנת צנרת בתוך מבנה ,או הקמת מבנה/ים בלבד או תחזוקה לא
תיחשב כעבודת "תשתית צנרת".
פירוט בתמצית של הניסיון כמנהל פרויקט בעבודות "תשתית צנרת" (כהגדרתן לעיל)

3

4

אופן העסקה אצל המציע  :עובד חברה של המציע 

רמת שליטה בשפה האנגלית :בדיבור ; _____________ :בכתיבה_____________ :

 5חתימת מנהל הפרויקט
•

פרילנסר:

תאריך:

חתימה:

יש לצרף קו"ח ותעודות הסמכה רלבנטיות.
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מהנדס ריתוך
שם מלא:
הסמכה כמהנדס ריתוך[ :יש לסמן  Xבמקום המתאים]
1

2

•

 International Welding Engineer 
 אחר_______________________________________________ :

European Welding Engineer

שם הגוף המוסמך ממנו קיבל
הסמכה כמהנדס ריתוך שלעיל:

שם הגוף המוסמך:
מדינת הגוך המוסמך:

3

מס' שנות הסמכה כ-
International or European
Welding Engineer

סה"כ שנות הסמכה________ :

4

אופן העסקה אצל המציע

 עובד חברה של המציע 

5

רמת שליטה בשפה האנגלית

רמת שליטה בדיבור________ :

6

חתימת מהנדס הריתוך

חתימה:

יש לצרף קו"ח ותעודות הסמכה רלבנטיות.
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שנת הסמכה________ :
פרילנסר:
רמת שליטה בכתיבה_______ :
תאריך:

מנהל אבטחת ובקרת איכות
שם המוסד אקדמי ממנו התקבל התואר:
___________________________________
שנת קבלת התואר__________ :

שם מלא___________________________________ :
1

השכלה :

כמהנדס  הנדסאי [יש לסמן  Xבמקום המתאים]

בתחום( :מכונות  /תחום העוסק בהנדסה תהליכית)___________________________________ :
מס' שנות ניסיון בתפקיד מנהל או אחראי אבטחת ו/או בקרת איכות מטעם הקבלן המבצע) בעבודות "תשתית צנרת" (כהגדרתה להלן):
סה"כ שנים ,________:שנת התחלה__________ :
2
"תשתית צנרת" משמעה :עבודה להנחת צנרת פלדה תת קרקעית להולכת גז טבעי או דלק או מים ,שבוצעה לאורך תוואי לינארי של מספר ק"מ רצופים במסגרתה בוצעו
גם עבודות לחיבור מתקן או מפעל .יובהר כי עבודת תשתית במתחם "מקומי" בלבד כדוגמת עבודות התקנת צנרת בתוך מבנה ,או הקמת מבנה/ים בלבד או תחזוקה לא
תיחשב כעבודת "תשתית צנרת".
פירוט בתמצית של הניסיון בתפקיד מנהל או אחראי אבטחת ו/או בקרת איכות מטעם הקבלן המבצע) בעבודות "תשתית צנרת" (כהגדרתה להלן):

3

4

אופן העסקה אצל המציע  :עובד חברה של המציע 

פרילנסר:

רמת שליטה בשפה האנגלית :בדיבור ; _____________ :בכתיבה_____________ :

 5חתימת מנהל אבטחת ןבקרץ איכות
•

תאריך:

חתימה:

יש לצרף קו"ח ותעודות הסמכה רלבנטיות.
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נספח יב'  -הצהרה לעניין היכרות והתחייבות לדרישות להקמת מערכות גז טבעי בלחץ גבוה
לעניין הגשת הצעת ______________________________________ [הכנס שם מלא של המציע] (להלן:
"המציע") למכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת
גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק ) )INGL/TENDER/2021/06) "2להלן" :המכרז") ,אנו מצהירים ומתחייבים
בזאת:
 .1לצורך הגשת הצעתנו בחנו הדרישות להקמת מערכת הולכת גז טבעי בלחץ גבוה כמפורט במסמכי המכרז על
נספחיו ,לרבות המפרטים ההנדסיים.
 .2בנוסף לאמור לעיל ,אנו מתחייבים כי לצורך ביצוע העבודות נעמוד בכל הדרישות בנושאים הבאים:
 .2.1הכנת פרוצדורות עבודה לכל הפעילויות להקמת פרויקט להולכת גז טבעי בלחץ גבוה;
 .2.2קיומה של מערכת בקרת איכות ותיעוד ובכלל זה הכנת ;Pipe Book
 .2.3תקני הריתוך הרלבנטיים והסמכת רתכים,
 .2.4בדיקות אל-הרס ( )NDTכגון  U.T. ,R.Tל 100% -מהיקף הריתוכים;
 .2.5שימוש בכלים וציודים בעלי מאפיינים מיוחדים ,כגון המפורטים בסעיף  2.3לנספח ג' למכרז כדרישת
מינימום ,לרבות ציוד כבד להורדה והנחת צנרת בתעלה;
 .2.6מילוי תעלה בחול בעל מאפיינים כימיים עפ"י מפרט החברה והתקן;
 .2.7ציפויי הצנרת ואביזריה;
;Drainage Tests .2.8
 .2.9הקמת מערכות הגנה קתודית זמניות וקבועות;
 .2.10דרישות בטיחות מחמירות.
 .3משאבים וציוד אופייני לביצוע פרויקט טיפוסי
 .3.1לצורך ביצוע העבודות ובמועדכון יעמיד המציע ,בין היתר ,את ציוד הבא :מכונות ריתוך  /רתכות
(המתאימות לדרישות תהליכי הריתוך) ,Inner clamps ,מכונות כיפוף לצנרת ( ,)Cold Bendingייבוש
וריקון צנרת ,ציוד ואביזרים לביצוע מבחני לחץ ( ,)Pressure Testsאלקטרודות לריתוך ממפעל בעל הסמכה
לתקן האירופאי ,ציוד כבד להורדה והנחת צנרת בתעלה וכיו"ב.
 .3.2מובהר כי לא מדובר ברשימה מלאה של הציוד והחומרים הנדרשים מהמציע ,אשר יידרש להעמיד לצורך
הפרויקט את כלל הנדרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם ול Best industrial practice -בתחום
הקמת מערכת הולכת גז טבעי בלחץ גבוה.
אישור המציע
הרינו לאשר בשם ______________________________________ [הכנס שם מלא של המציע] המציע את
הפרטים שלעיל:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח יג'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ,__________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ____________ מכתובת ____________,
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה
בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן" :המציע")
ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים
להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק "2
(מס'  )INGL/TENDER/2021/06שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה").
 .2יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

.3

 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2
לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –  ,2011גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות
בתוספת השלישית לאותו חוק.
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.

.4

 חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  3לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
 חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.

.5

.6
.7

 חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לפי הוראות
חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה ( – )2הוא מצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
למציע שסימן את חלופה ב' לעיל -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם החברה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך
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אישור
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
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נספח יד' – אישור זכויות חתימה
תאריך__________ :

לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

א.ג.נ.
הנדון :אישור זכויות חתימה למסמכי המכרז וההסכם
הנני ,עו"ד ____________________ ,מאשר בזאת ,כי ____________________ ,החתום/ים על ההצעה
שהוגשה על ידי ____________________ (להלן" :המציע") במסגרת מכרז פומבי להקמת מאגר קבלנים
להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק "2
ולהקמת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה מס' ,INGL/TENDER/2021/06
לרבות ההסכם התוספת להסכם שנחתמו מכוחו ,מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.

בכבוד רב,
_______________
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נספח טו'  -פירוט קבלני משנה
מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז
טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק  "2מס' INGL/TENDER/2021/06
סוג העבודה בפרויקט המיועד לקבלן
המשנה

שם קבלן המשנה

מספר ח.פ.

(שם מלא)

סיווג קבלני
(יש לצרף תעודה מרשם
הקבלנים)

.1

.2

.3

.4

.5

.6
אישור המציע
הרינו לאשר בשם ______________________________________ [הכנס שם מלא של המציע] המציע את
הפרטים שלעיל:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

נספח טז'  -אישור בדבר עסק בשליטת אישה
 .1אני ,רו"ח ______________________ ,מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו
בסעיף  2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:
 )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
 )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
 .2המחזיקה בשליטה בעסק ____________________ הינה גב' __________________ ,ת.ז.
______________________.

תאריך

שם עו"ד/רו"ח

חתימה וחותמת
עו"ד/רו"ח

תצהיר בעלת השליטה

אני ,_____________________________ ,ת.ז ,_____________________ .מצהירה בזאת כי התאגיד
 /העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב. 1992-

שם מלא

חתימה
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חותמת

נספח יז'  -הצעת מחיר וכתב כמויות

(מעטפה מספר )2
 .1המציע יכניס את טופס זה ,כתב הכמויות וה disk on key -ביחס לפרוייקט לתוך מעטפה מספר  2בלבד
כתבי כמויות וה disk on key -ביחס לפרויקט שאנו מציעים לבצע ,ובו המחירים המוצעים על ידינו ביחס
לכל פריט ,מצורפים בזאת כשהם חתומים על ידי המציע בראשי תיבות ובחותמת המציע.
 .2הצעת המחיר בסעיף  3להלן מהווה סכימה נכונה בהתאם למחירים המוצעים על ידינו ולכמויות הנקובות
בכתבי הכמויות המצורפים לכאן.
 .3הננו מתחייבים ,אם ניבחר כמציע הזוכה במכרז ,לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל מסמכי
המכרז וההסכם תמורת המחירים הנקובים בכתב הכמויות ,ובסך הכל (בהנתן הכמויות הנקובות בכתב
הכמויות):
.4

עבור פרוייקט "שורק "2
_________________ ( ₪לא כולל מע"מ)
(במילים( )₪ _______________________________________________________ :לא כולל מע"מ)

ולראיה על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה

תפקיד
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חותמת

תאריך

 התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי – לקבלן זר- 1 'נספח יח
ANNEX A10(1) - FOREIGN SUPPLIER’S INDUSTRIAL COOPERATION UNDERTAKING
RFQ No. INGL/TENDER/2021/06
This Binding Undertakings Instrument ("Undertaking") is made as of [__________________]
[Date], by [_________________________________________________________________]
[Name] a corporation duly incorporated and existing under the laws of
[____________________]
[Place
of
incorporation],
company
number
[_____________________]
with
address
at
____________________________________________________________________
(“Supplier”).
Whereas,

according to the Israeli Mandatory Bidding Regulations (Mandatory Industrial
Cooperation) of 2007 a Foreign Supplier who participates in a procurement process
conducted by Buyer (as such term is defined below), or otherwise engages Buyer, for the
purpose of acquisition by Buyer of goods, equipment, services or work, at a value as
defined under the Regulations, is required to engage in industrial cooperation activity in
Israel; and -

Whereas,

the Supplier, is a Foreign Supplier (as such term is defined below) and participates in a
procurement process number INGL/TENDER/2021/06 issued by Israeli Natural Gas
Lines Company Ltd. (the “Buyer”) for the Public Tender for Construction of High
Pressure Natural Gas Project “Sorek 2” & Pre-Qualification of Contractors for the
Construction of High Pressure Natural Gas System (doc. no. 426634) (the “Tender”)
or otherwise wishes to engage with Buyer for the supply of goods, equipment, services
or work; and –

Whereas,

Supplier hereby undertakes that, should it be awarded in the framework of the Tender (or
otherwise contract with Buyer), Supplier shall conduct such industrial cooperation in such
nature and scope as set forth in this binding Undertaking, including appendices thereof.

THEREFORE, in consideration of these premises, I, the undersigned Supplier, hereby declare,
warrant and undertake towards the State of Israel (represented for the purposes hereof by the
ICA (as such term is defined below)), as follows:
1. PREAMBLE, INTERPRETATION AND DEFINITIONS
1.1 The preamble and Schedules to this Undertaking and the Appendices attached hereto constitute
integral parts hereof.
1.2 Section headings have been included in this Undertaking for convenience of reference only and
shall not be used for the interpretation thereof and in no way alter, modify, amend, limit, or
restrict any contractual obligations of the Supplier hereunder.
1.3 This binding Undertaking is provided in accordance with Israeli Statute and Regulations (as
such terms are defined below) and the ICA Guidelines as presented in the official website of
the ICA.
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1.4 Terms used herein and not otherwise defined shall have the same meaning as ascribed thereto
in Statute or Regulations.
Without derogating from the above, in this Undertaking, the following terms shall have the meaning
ascribed thereto below:
“Buyer” as defined in the preamble to this Undertaking above.
“Contract” shall mean the procurement contract between the Buyer and the Supplier which shall
be entered into between Buyer and Supplier should the Supplier be awarded in the framework
of the Tender, or otherwise, for the purpose of acquisition by Buyer from Supplier of goods,
equipment, services or work.
"Contract Value" – the total considerations to be paid to Supplier in the framework of the Contract
or in relation thereto, including taxes, levies, fees, insurance and transportation costs, and - in
respect of imported goods - their CIF price in an Israeli port, including taxes, levies, fees,
insurance and transportation costs, all - without giving effect to any deductions, set-offs or
fines. Contract Value includes, without limitation – (1) any payment which, under the Contract,
the Buyer is required to pay to Supplier and Supplier is required to transfer to another; (2) any
payments which any third party is required to pay to Supplier, by virtue of the Contract; (3) any
payments, including payments as stated in paragraphs (1) or (2) above included in any option
of Buyer under the Contract; (4) any continuation contract in excess of USD 500,000 that is
made within a period of 5 years from the date of the Contract; and (5) any acquisition of spare
parts, training activities, maintenance, technical assistance, guarantees etc. procured in the
framework of the Contract or in relation thereto.
"Foreign supplier" – a manufacturer, supplier or importer of imported goods or a supplier of work
that is not performed in Israel, whether himself or by means of others. For the purpose of this
undertaking and subject to its terms and conditions, importer of imported goods and their
manufacturer are considered jointly and severally a Foreign Supplier.
For the removal of doubt, the Foreign Supplier's Subsidiaries or affiliates shall be considered as
Foreign Supplier, For the purpose of this undertaking.
"Subsidiary" - a company in which the Foreign Supplier holds fifty percent or more of the nominal
value of its issued share capital or of the voting power therein or is entitled to appoint fifty
percent or more of its directors.
"Affiliate" – a company in which another company - which is not a parent company thereof holds twenty-five percent or more of the nominal value of its issued share capital or of the
voting power therein or is entitled to appoint twenty-five percent or more of its directors;
"Israeli made Goods" - goods made in Israel or in the Area (as such term is defined under the
Statute) by a producer who is an Israeli citizen, or a permanent resident of Israel, or a body
corporate registered in Israel, on condition that the price of their Israel content constitutes at
least 35% of the proposed price, all – as defined under the Regulations. Goods manufactured
outside of the State of Israel may only be recognized as Israeli-Made Goods at the prior written
approval of ICA and under the terms and conditions as defined under the Regulations.
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"ICA" shall mean The Foreign Investments and Industrial Cooperation Authority operating in the
Ministry of Economy and Industry.
"Industrial Cooperation" shall mean the business activities in Israel as set forth in section 4 of the
Regulation.
"Local Subcontracting" shall mean the execution of contract/s to purchase Israeli Made Goods (as
such term is defined under the Regulations), or to procure Works or services in Israel (as such
term is defined under the Regulations), all - for the purpose of performing the Supplier's
undertakings under the Contract.
"Regulations" shall mean the Mandatory Bidding Regulations (Mandatory Industrial Cooperation)
of 2007, a curtsey translation to English thereof are presented in the official website of the ICA.
For the removal of doubt, in any case of contradiction between the provisions of the Regulations
and the English translation thereof, the provisions of the Regulations shall govern.
"Statute" shall mean the Mandatory Bidding Law of 1992.
"Work or Services in Israel" - work or services executed in Israel or in the Area by an Israel citizen
or by a permanent resident in Israel, or by a body corporate registered in Israel.
2. GENERAL
2.1 The Supplier hereby declares, warrants and undertakes towards the State of Israel (represented
for the purposes hereof by the ICA), that subject to the signing of the Contract, it shall perform
and put into practice Industrial Cooperation in Israel at a scope, nature and timetables as set
forth in this Undertaking and the Implementation Plan (as such term is defined below) and shall
fully comply with all of its undertakings hereunder.
2.2 This Binding Undertaking may further include special terms and conditions as set forth in
Appendix "A" hereof.
3. EXTENT OF THE INDUSTRIAL COOPERATION
The scope of Industrial Cooperation that shall be carried out by the Supplier shall be at an amount of
at least ____% of the Contract Value, ______________________ US$ [Contract Value]. i.e. a
total amount of US$ ______________________ [The scope of Industrial Cooperation].
The Contract Value for the purposes of calculating the scope of Industrial Cooperation hereunder shall
be adjusted, as required, in any case of a change in the Contract Value.
4. NATURE OF INDUSTRIAL COOPERATION
4.1 Industrial Cooperation may be conducted by means of Local Subcontracting, investments,
research and development, transfer of know-how or purchase of Israeli-Made Goods (as such
term is defined above), or Works or services in Israel (as such term is defined above).
Supplier undertakes to perform Local Subcontracting at a value of no less than 20% of the Contract
Value.
4.2 Industrial Cooperation shall not include:
4.2.1 Expenses, including agent’s commission, incurred to promote the sales of the Supplier
in Israel;
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4.2.2 The purchase of shares of companies that are subject to the Israeli Securities Law,
5728 - 1968 ("Securities Law"), at a rate at which the purchaser does not become an
interested party as defined in the Securities Law; and 4.2.3 Investments, acquisition and funding of research and development work that shall be
deemed Industrial Cooperation, shall not include grants given by the Government of
Israel as part of an investment program or funding.
5. PERIOD AND TIMETABLE
5.1

The Supplier's Industrial Cooperation undertakings hereunder shall be fully executed within the
period of the Contract (“Industrial Cooperation Period”). Without derogating from the above,
or from any right or remedy of the ICA hereunder or at law, in any case this Undertaking shall
not be terminated until full Industrial Cooperation obligations hereunder are fully complied with
by Supplier.

5.2

The Supplier's undertakings for Industrial Cooperation hereunder shall be fulfilled at a fixed
amount every year on a linear basis, unless otherwise approved by the ICA and included in the
Implementation Plan.

6. IMPLEMENTATION PLAN
6.1

A comprehensive detailed implementation plan for the fulfilment of Supplier's Industrial
Cooperation obligations hereunder is Attached as Appendix "B" ("Implementation Plan").
Any change or adjustment of the Implementation Plan may only be done by the prior written
approval of the ICA.

The Implementation Plan shall apply to the whole period of the Contract.
6.2 Supplier hereby warrants and represents that the Implementation Plan reflects its good faith
estimation of the business opportunities for performance of its Industrial Cooperation
undertakings hereunder in scope and in timetable as defined hereunder. Such Implementation
Plan was established by Supplier after thorough review and examination and in-depth survey for
potential real investments or other Industrial Cooperation activities in Israel.
6.3

Supplier hereby undertakes that it will continue to invest efforts, using customary reasonable
measures, for exploring and establishing Industrial Cooperation in Israel in accordance with its
undertakings hereunder, including the use of consultation services, conducting a professional
survey in Israel, visiting business entities in Israel, participating in Israeli industry conferences,
etc., and shall pursue full implementation of the Industrial Cooperation as described in the
Implementation Plan.

6.4

ICA may, at any time, require Supplier to submit clarifications, additions or modifications to the
Implementation Plan, inter alia in order to reflect actual changes in Supplier's Industrial
Cooperation, or in the case of a default or a potential default by Supplier (and without prejudicing
from any right or remedy of ICA) – in order for Supplier to cure any such default and fully comply
with its undertakings hereunder. Supplier hereby undertakes to comply with all such requirements
by ICA.

6.5

Any industrial cooperation activity to be carried out by the Supplier which is not part of an
approved Implementation Plan will be subject to ICA's prior written approval in order for it to be
credited as Industrial Cooperation.
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REPORTS
6.6 The Supplier shall submit to the ICA an annual report regarding the fulfilment of the undertakings
for Industrial Cooperation stated in this Undertaking (the “Progress Report”).
6.7

The Progress Report for each calendar year shall be submitted no later than March 31st of the
following calendar year. ICA may, at any time, require the submission of additional Progress
Reports, including in case of a default or a potential default of the Implementation Plan.

6.8

The Progress Report shall include the following details:
6.8.1 Performance against anticipated Industrial Cooperation under the Implementation Plan.
6.8.2 A summary of all the claims for Industrial Cooperation credits in a form attached as
Appendix "C" hereof approved by the Supplier's independent auditor. For each one of
the credit claims the Supplier shall submit a confirmation of the Israeli supplier signed by
an authorized signatory, at the form included in Appendix "C1".
6.8.3 Any additional information, which may be required by the ICA, regarding the activities
carried out toward the fulfilment of the Supplier’s undertakings.

6.9

A final report regarding the scope of the Industrial Cooperation and Local Subcontracting as
actually implemented and the nature thereof shall be submitted by the Supplier, along with the
approval of Supplier's auditor to such report, no later than 30 days after the end of the Industrial
Cooperation Period.

7. BREACH BY SUPPLIER
7.1

Breach by Supplier of the provisions of Sections 2.1, 3, 4.2, 5.1, 6.2, 6.3, 7.1 or 7.4 of this
Undertaking shall be considered as fundamental breach of this Undertaking.

7.2

Any other breach by Supplier of this Undertaking, which is not cured within 30 days of ICA's
written demand (or an extended cure term as defined by the ICA, at its sole discretion) shall
become a fundamental breach.

8. LIQUDATED DAMAGES
8.1

During the Industrial Cooperation Period, the ICA will determine the following parameters, as at
the end of each calendar year ("Evaluation Date"):
8.1.1 The Supplier’s accumulated obligations for Industrial Cooperation under this
Undertaking from the commencement of the Industrial Cooperation Period until the
Evaluation Date.
8.1.2 The Supplier's accumulated volume of Industrial Cooperation performed by Supplier and
approved by ICA, from commencement of the Industrial Cooperation Period and until the
Evaluation Date.

8.2

In any case that the balance between section 9.1.1 minus section 9.1.2 above is positive
(“Unfulfilled Obligation”), i.e., at the relevant Evaluation Date, the Supplier has not fully
complied with its Industrial Cooperation undertakings hereunder, Supplier agrees and undertakes
to pay the State of Israel liquidated damages, at an amount equal to 2% of the Unfulfilled
Obligation.

Supplier hereby warrants and confirms that the above liquidated damages constitutes reasonably
estimated damages which will be caused to the State of Israel in any case of breach of its
undertakings hereunder.

78  מתוך עמוד70

426634

8.3
9.
9.1

The provisions of this Section 9 above shall not prejudice or derogate from any right or remedy
of ICA hereunder or at law.
INDUSTRIAL COOPERATION COORDINATOR
Supplier shall appoint one person in Israel which will serve as Supplier's liaison person vis-à-vis
ICA. As at the date of signing the Contract, the Industrial Cooperation Coordinator is:
[Name]\
[Address]
[Telephone]
[Fax]
[Email]

9.2

The Industrial Cooperation Coordinator will represent the Supplier for all purposes hereunder
and will serve as the Supplier liaison person also vis-à-vis Israeli industry and other business
entities.

9.3

In case the Industrial Cooperation Coordinator is replaced at any time in the future, the Supplier
is committed to notify the ICA of the identity of the new Industrial Cooperation Coordinator
within 7 days from the time the replacement took place.

10. LAW AND JURISDICTION
10.1 This Undertaking shall be exclusively governed by and construed in accordance with the
substantive laws of the State of Israel without giving effect to any choice of law or conflict of
law provision or rule.
10.2 The competent courts of the State of Israel shall have exclusive jurisdiction over any and all
disputed arising from or related to this Undertaking, to exclude the jurisdiction of any other
competent court of any other jurisdiction.
11. MISCELLANEOUS
11.1 The records of ICA pertaining to the execution of the Supplier undertakings hereunder shall serve
as prima facie evidence to the contents thereof.
11.2 Any activity of the Supplier with the Israeli industry carried out prior to being awarded with the
Contract shall not be eligible for crediting purposes.
11.3 This binding Undertaking shall constitute an integral and inseparable part of the Contract and is
hereby signed for the benefit of the State of Israel.
11.4 This Undertaking and Appendices thereof constitute the entire understandings and undertakings
by the Supplier towards the State of Israel and replaces and supersedes any and all previous,
agreements or understandings, all of which shall be null and void.
11.5 Any amendment and/or supplement to this Undertaking shall be in writing, signed by Supplier
and approved by ICA.
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IN WITNESS WHEREOF, this Undertaking has been executed by the Supplier, as of the day
and year first hereinabove written.

Signature of an authorized officer on behalf of the foreign supplier (Not the Importer):
Foreign Supplier [Company name]:
____________________________________________________________________
Name: ____________________________________________________________________
Title: ____________________________________________________________________
Signature: ________________________________Date:________________________________

If the Tender proposal is submitted (and/or the Contract is signed) by an importer, this undertaking
should also be signed by an authorized officer on behalf of the importer:
Importer [Company name]:
_____________________________________________________________________
Name: _____________________________________________________________________
Title: _____________________________________________________________________
Signature: ________________________________Date:________________________________
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Appendix B
Implementation Plan
Related to Tender/RFP No. ………………………………
Issued by .....................…………………………………… Dated …………………….
Pursuant

to

clause

6

of

the

a.m.

document,

we

[full

company

name]

…………..…….……..……………………………, hereby submit our detailed Fulfilment
Program, aimed at the satisfaction of our a.m. undertaking, as follows:
1. Our fulfilment activities will be in the fields of one or more of the following Industrial Cooperation
Categories: (*)
Local Subcontracting
Acquisition of Israeli Products, Work or Services
R&D Orders
Investments
Know-How transfer
Other ….…………………………………………………………...……..………

2. Anticipated / Approximate dates of the following mile stones implementation:

a. Conducting an Israeli industry survey …………………….....……………
b. Projects and partners selection …………………..…………………………
c. Starting date of IC activities implementation ...……………………………
d. Full program accomplishment .……………………………………………
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3. Following is our prospective Fulfillment Program
:
Industrial
Transaction
Cooperation
Description
Category

Estimated
Timeframe

Acquisition of Israeli
Products
Site of Production

Start
Date

Country

Due
Date

City

Local
Names of Israeli
Subcontractor
Entities Involved
Yes/No

Transaction Israeli entity’s
Value (in
Contact Person
USD/EUR) info.

Total Fulfillment
Value
Total Local
Subcontracting value

78  מתוך עמוד74

426634

Signature of an authorized officer on behalf of the foreign supplier (Not the Importer):
Name (Supplier): ……………………………… Title: ……….………………..………….
Signature (Supplier): …………………………… Date: ……….………………………..…

Name (Importer): *………………..…..………… Title:*…………………………………
Signature (Importer): *………………………...... Date:*...………………………………
* If the Tender proposal is submitted (and/or the Contract is signed) by an importer, this undertaking
should also be signed by an authorized officer on behalf of the importer.
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 – הסבר בעניין התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי – לקבלן זר2 'נספח יח
ICA Appendix (Mandatory Industrial Cooperation) in respect to Tender No
INGL/TENDER/2021/06

1. A Foreign Supplier is required to fulfill industrial cooperation as defined in the Israeli
Mandatory Bidding Regulations (Mandatory Industrial Cooperation), 5767-2007
(hereinafter: "the Regulations") to the extent of 20 or 35 or 50 percent1 of the contract
value (as applicable) where at least 20% of the contract value must be performed in a
way of local subcontracting (for the purpose of performing the Supplier's undertakings
under the Contract).
For the avoidance of doubt:
1.1 "Foreign Supplier" - for the purpose of mandatory industrial cooperation manufacturer, supplier , importer of imported goods or a supplier of work that is not
being performed in Israel, whether by himself or by means of others.
The location of incorporation, the official address or business center of the Foreign
Supplier or its shareholders is immaterial in this regard
1.2 "Israeli made goods" - goods manufactured in Israel or in the Area or another place
approved by the ICA and in which the price of the Israeli content therein constitutes at
least 35 percent of the bid price (including taxes, levies, statutory fees, insurance and
transportation expenses).
1.3 "Israeli content Price" - as such is defined in the Mandatory Tenders Regulations
(Preference of Israeli Made Goods), 5755-1995.
1.4 "Imported Goods" - goods that are not manufactured in Israel.
2. A threshold condition for the participation of a Foreign Supplier in the tender is that he
shall submit, together with his bid price a Binding Undertaking for industrial cooperation
(hereinafter: "Undertaking") including an implementation plan complying with its
undertaking to carry out industrial corporation (hereinafter: "Implementation Plan") via
form C of the ICA Guidelines for Israeli Buyers, both having been duly completed,
signed and certified as required in these Forms.
Attached is the Undertaking that should be submitted together with the bid price.

1

The extent of the Industrial Cooperation shall be an amount equal to at least 35% of the value of the transaction or
the value of the contract.
If the purpose of the transaction or the contract is to purchase security equipment of the Ministry of Defense,
including a reference unit within its meaning in the Mandatory Tenders Regulations (Defense Establishment
Contracts), 5753 - 1993, the extent of the Industrial Cooperation required shall be at least 50% of the value of
the transaction or the contract.
In respect of tenders relating to civil procurements to which the GPA Agreement applies, the extent of required
industrial cooperation from Foreign Suppliers from the signatory countries shall only amount to 20% of
the value of the transaction or the contract.
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In the case of a Foreign Supplier who is an importer, signature will be required from both
the manufacturer of the goods and the importer.
In so far as it concerns a Foreign Supplier who is under Umbrella Agreement for
Industrial Cooperation with the Industrial Cooperation Authority (hereinafter: The
"ICA") the Foreign Supplier shall submit, together with his bid price a "Supplier's
Binding Undertaking under UICA" including "Updated Implementation Plan" via
Form H of the ICA's Guidelines for Israeli Buyers.
The Foreign Supplier is aware that the mere fact of submission of the aforementioned
duly completed documents (Form C and Appendix B or Forms H and H1) does not mean
that these documents are approved by the ICA. The substance of these documents require
examination and approval by the ICA, this being a condition for receiving the ICA's
approval for Contract engagement between the Buyer and the successful Foreign
Supplier. It may be that the Foreign Supplier will be required to amend these documents
in accordance with the requirements of the ICA and as a condition for signing the contract
between him and the Buyer, in the event of having him won the tender.
3. The Foreign Supplier is aware that signature of the contract between him and the Buyer
is contingent upon the approval of the ICA, upon the provisions of the ICA Regulations
and its Guidelines having been fully complied with, including approval of the
Implementation Plan submitted by him.
4. The Foreign Supplier is aware that in the event of him being defined by the ICA as a
Foreign Supplier under monitoring, the ICA may require, in addition to the Undertaking
and the Implementation Plan, that he submit an Instrument of Guarantee for the
implementation of his Binding Undertaking to fulfill industrial cooperation, as a
condition for the ICA approval of signature of the contract between him and the Buyer,
and this in the binding form D.
The amount of the Guarantee will be equivalent to the aggregate amount of the annual
agreed liquidated damages under the Undertaking or the UICA.
A Foreign Suppler under monitoring, who is required to submit a Letter of Guarantee as
aforesaid, will be entitled to demand a change or update of the amount of the Guarantee
depending upon the pace of his annual implementation, provided that he has met the
targets of the Implementation Plan (if not otherwise stated in the Implementation Plan,
the minimum annual pace is linear).
5. The potential Foreign Suppliers are invited to arrange meetings with the representatives
of the ICA in order to obtain assistance in the planning and structuring of an optimum
Implementation Plan to be submitted together with the tender bids.
6. Guidelines, forms and contact details of the ICA can be obtained on the internet website:
www.ica.gov.il
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נספח יט'  -הודעה על כוונה להשתתף בסיור הקבלנים במכרז ופרטי יצירת קשר עם הקבלן

לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
אני ,הח"מ ,המוסמך לפעול בשם חברת _______________________ (להלן" :הקבלן") לעניין מכרז פומבי
לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ
גבוה בפרויקט "שורק ( ))INGL/TENDER/2021/06 "2להלן" :המכרז") ,מאשר בזאת כי בכוונת הקבלן
להשתתף בסיור הקבלנים שנקבע במכרז.
יצירת קשר עם הקבלן
שם מלא של איש קשר:
טלפון ___________________ :טלפון נייד_____________________ :
פקס ____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
פרטי המשתתפים בסיור הקבלנים במכרז (עד  2נציגים מכל קבלן)
שם מלא _____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
טלפון ___________________ :טלפון נייד___________________ :
שם מלא _____________________ :דואר אלקטרוני_________________________ :
טלפון ___________________ :טלפון נייד___________________ :
מספר ת.ז ____________________ :.מספר רכב_______________________ :
** ההשתתפות בסיור מצריכה הצטיידות בלבוש בטיחות מתאים -קסדה ונעלי בטיחות באחריות הקבלן.
פרטי הקבלן
שם הקבלן_______________________________ :
מס' ח.פ / .ע"ר של הקבלן_____________________ :
שם נציג הקבלן____________________________ :
תפקיד נציג הקבלן__________________________ :
טלפון ___________________ :פקס___________ :
כתובת_______________________ :
דואר אלקטרוני_______________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך__________________:
יש לשלוח נספח זה עד למועד שנקבע לתאום עם החברה על מנת להשתתף בסיור הקבלנים במכרז לדואר
אלקטרוניc-tender@ingl.co.il :
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