


 
 

 6מתוך  1עמוד 
 

 
 – 1מס' תיקון הבהרה ו הנדון:

מכרז פומבי לבחירת מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז  
 )להלן: "המכרז"( (INGL/TENDER/2021/06)" 2טבעי בלחץ גבוה בפרויקט "שורק 

 כללי .1

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

השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי  .1.2
 .אחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה, ככל שישלח בעתיד

 אחרת במפורש., אלא אם יאמר המכרזהאמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי  .1.3

סופו האישור שבכל דפי מסמך זה והנכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה על  .1.4

עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים ולהעבירו למשרדי החברה עם קבלתו. כמו כן, 

 המצורפים אליו )ככל שמצורפים( כשהם חתומים בתחתית כל עמוד.

 426634מס' מסמך  -" המכרז"

 426633מסמך מס'  –" הסכם המסגרת"

 1' מסהבהרה  להלן .2

  סעיף/נספח מס' 

 מכרזמסמך ה

 שאלה 7.2.1.3 1

מנהרה תת ) פרויקטהבמסגרת אותו אשר בוצעה האם התקנת צנרת בתוך מנהרת תשתיות 
 תוכל ,ר("מ 60מטר בעלת שטח חתך  1800 -קרקעית תחת מפלס מי תהום באורך של כ

 ?להיזקף לעמידה בתנאי סף

 תשובה

סעיף ב, כהגדרתה צנרת"תשתית "על הגדרת עקרונית עונה  מנהרת תשתיותהנחת צנרת ב
אורך יתר דרישות ההגדרה. מהצורך לעמוד בלגרוע אך יובהר כי אין באמור למכרז  7.2

 המכרז.לא יחול שינוי במסמכי  אינו בהלימה לדרישות המכרז. המצוינתהצנרת 

 שאלה 7.2.1.3 2

כך שבכל פרויקט האורך , מ במספר פרויקטים"ק 10נבקש לאשר אורך צנרת מצטבר של 
 .'מ 1,000המינימלי לא יפחת מ 

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.הבקשה נדחית. 

 

 

 

 :לכבוד

 המכרזמשתתפי 
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 32מגדל עתידים קומה 
 קריית עתידים
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  סעיף/נספח מס' 

 שאלה 7.2.1.1 3

 16ן לחץ גבוה מאשר נוואף עם תכ( כולל) 8''להדגים קוטר צנרת מעל נבקש את אישורכם 
BAR. 

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.הבקשה נדחית. 

 שאלה 7.2.1-7.2.2 4

לעמוד בכל אחד מתנאי הסף שצוינו במסמכי המכרז או שניתן להיצמד לאחד  ישהאם 
 ?מסעיפי תנאי הסף

 תשובה
עם זאת, תתי הסעיפים בכל אחת מהסעיפים  חלופיים,סעיפים הם  7.2.2 -ו 7.2.1 סעיפים

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.. הם מצטברים

 שאלה 7.2.1-7.2.2 5

האם ניתן לשקול הרחבת תנאי הסף עם התייחסות ודרישה לעבודות צנרת עילית וטמונה 
 ?בתוך מתקנים

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.הבקשה נדחית. 

 שאלה 7.3  6

האם ניתן לגשת למכרז עם קבלן ריתוך והתקנת צנרת גז טבעי אשר עומד בכל התקנים 
 ?כקבלן משנה, EN 3834הנדרשים כולל 

 תשובה

חלה  EN 23834-הסמכה לתקן הדרישה לעניין , למכרז 7.3עיף כמפורט בסהבקשה נדחית. 
שהוא קבלן ואין להסתמך על מחזיק בהסמכה  ועליו להחזיק בהסמכה בעצמו מציעהעל 

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז. .משנה

 שאלה 7.3 7

 ENעם התחייבות לקבלת הסמכה לתקן " 2שורק "האם ניתן להגיש הצעת מחיר לפרויקט 
 .טרם תחילת העבודה  3834-2

 תשובה

הנדרש הסמכה לתקן על המציע להיות בעל  ,למכרז 7.3.1בסעיף כמפורט הבקשה נדחית. 
אולם לצורך כניסה למאגר ללא הגשת הצעת מחיר  האחרון להגשת ההצעותבתוקף במועד 

, בתוך חצי שנה מהמועד האחרון להגשת ניתן לקבל את ההסמכה במועד מאוחר יותר
 לא יחול שינוי במסמכי המכרז. .כמפורט במסמכי המכרזההצעות, 

 שאלה 8.1.1 8

לעניין  שבמכרזאו מכונות כתואר שמתאים לדרישות /מבקשים לכלול תואר הנדסאי אזרחי ו
המתאים להוסיף תואר של מהנדס תעשיה וניהול כתואר , מבוקש כמו כן .מנהל פרויקט

  .לדרישות המכרז
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  סעיף/נספח מס' 

 תשובה

 הבקשה מתקבלת.

 שאלה 8.1.3 9

לעניין  המכרזמתאים לדרישות המבקשים לכלול תואר של מהנדס תעשיה וניהול כתואר 
  (ההגדרנכלל תחת התואר זה באם אין הגדרה ברורה )מנהל אבטחת ובקרת איכות 

 תשובה

 הבקשה מתקבלת.

10 
- נספח ח'

 "חרו אישור
 איתנותלעניין 

 פיננסית

 שאלה

 'ההבהרה, במקום נספח ח ח בנוסח שצורף לבקשת"נא אישורכם להגיש את אישור רו
 .למכרז

 תשובה

 במסמכי המכרז.לא יחול שינוי 

 - נספח ט' 11
ח "אישור רו

היעדר  לעניין
 "עסק חי"

 שאלה

 .למכרז 'טהבהרה במקום נספח ה תשבנוסח שצורף לבקח "נא אישורכם להגיש את אישור רו

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 הוראות לעניין ביטוח – הסכם המסגרתמסמך 

 שאלה 33.1.1 12
בהיקף כיסוי של ייפחת "נא אישורכם בשורה שלישית לאחר עבודות קבלניות להוסיף 

". בטל –כאשר חריג רשלנות רבתי " ביט"מ  

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 שאלה 33.1.1 13
למשך כל תקופת ביצוע העבודות וכן במשך "נא אישורכם להוסיף בסיפא שורה שלישית 

(""תקופת הביטוח" :להלן יחד)חודשים לאחר מכן  24תקופת תחזוקה של   

 תשובה

 להלן נוסח הסעיף המתוקן: התיקון מוסכם.

ומבלי שהחברה נוטלת , או לפי כל דין/בלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה ו"מ

מצהירה החברה כי ערכה פוליסת ביטוח , על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן

למשך  "(פוליסה לביטוח עבודות קבלניות: "להלן)עבודות קבלניות כמפורט בהמשך 

להלן )חודשים לאחר מכן  24כל תקופת ביצוע העבודות וכן במשך תקופת תחזוקה של 

גבולות אחריות המבטח וסכומי , סייגים, בכפוף לתנאים; "( תקופת הביטוח: "יחד

תכלול הפוליסה , ההשתתפות העצמית הכלולים בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות

 ":לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן
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  סעיף/נספח מס' 

 שאלה )א(33.1.1 14

כמו כן בסיפא הסעיף לאשר ". במלוא ערכן"בסיפא שורה ראשונה נא אישורכם להוסיף 
 ".הביטוח"ולאשר הוספה " ביצוע העבודות" מחיקה

 תשובה

להלן נוסח הסעיף  "הביטוח: "רשםיובמקום י" ביצוע העבודות: "מוסכם שימחקו המילים

 המתוקן:

או נזק פיזי ובלתי צפוי שיגרם באתר לעבודות /אובדן ו: נזק לעבודה -( 1)פרק "

 .הביטוח במשך תקופת

 שאלה )ב(33.1.1 15

לתובע ₪ מיליון  20בגבול אחריות של ' "נא אישורכם להוספה לאחר אחריות כלפי צד ג
 ".לאירוע במצטבר

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

16 

 

 שאלה  33.1.2

והביטוח יהיה ראשוני וקודם לכל "נא אישורכם לאשר הוספה בשורה השניה לאחר מטעמו 
 ".ביטוח אחר של הקבלן וקבלני המשנה מטעמו

 תשובה

 המכרז.לא יחול שינוי במסמכי 

 שאלה  33.1.4 17

 "במקרה בו הקבלן אחראי לאובדן או נזק"נא אישורכם להוסיף ברישא של הסעיף 

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 שאלה  33.1.5 18

 "ומראש"נא אישורכם להוסיף בסיפא 

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 שאלה  33.1.9 19

 .הסעיףנא אישורכם למחוק את 

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 שאלה 33.2 20

 ".רשאי"ולאשר הוספה " מתחייב"נא אישורכם למחוק בשורה השנייה 

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.
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  סעיף/נספח מס' 

 שאלה 33.2.4.2 21

וזאת מבלי לגרוע מחובת המבוטח על פי "להוסיף לאחר מבוטל  הנא אישורכם בשורה השניי
 "דין

 תשובה

 להלן נוסח הסעיף המתוקן: התיקון מוסכם.

וזאת מבלי לגרוע  מבוטל –ככל שקיים  –חריג רשלנות רבתי ( 1: )בכל הפוליסות"

לבדו ישא בתשלום הפרמיות בגין הביטוחים  הקבלן( 2) ;מחובת המבוטח על פי דין

לב לא  או הבאים מטעמו בתום/ו הקבלןאי קיום תנאי הפוליסות על ידי ( 3; )ל"הנ

 ."ל"יגרעו מזכותה של החברה לקבלת שיפוי על פי הפוליסות הנ

 שאלה )ב(33.2.5 22

 ".ובמצטבר"נא אישורכם להוסיף בשורה השלישית לאחר אחד 

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 שאלה )ג(33.2.5 23

' כאמור בסעיף גהקבלן יהיה רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש "נא אישורכם להוסיף בסיפא 
כאמור )למעט במקרה של זדון , ובלבד שיפטור את החברה מאחריות לנזק רכוש כאמור

 (.להלן 33.2.12בסעיף 

 תשובה

אולם הפטור כאמור , הקבלן יהיה רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור: "ירשםימוסכם ש
 להלן נוסח הסעיף המתוקן: ".יחול במלואו 33.2.12בסעיף 

או /או ציוד כבד אחר שיובא על ידי הקבלן ו/ה ו.מ.רכוש לרבות לכל ציוד צביטוח "

ביטוח זה . ב כנגד כל אובדן או נזק"מנופים וכיו, לרבות טרקטורים, עבורו לאתר

 .יכלול סעיף ויתור על זכות שיבוב כלפי החברה ומי מטעמה

אולם הפטור כאמור בסעיף , הקבלן יהיה רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור

 ."יחול במלואו 33.2.12

 שאלה 33.2.8 24

לרבות אישור חתום כאמור על ידי מבטחי קבלני משנה "נא אישורכם למחוק בשורה השנייה 
 "של הקבלן

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 שאלה 33.2.9 25

בשורה , כמו כן". ביטוח תקופת"ולאשר הוספה " שנה"נא אישורכם למחוק בשורה השנייה 
 ".תקופת"ולאשר הוספה " שנת"השלישית למחוק 

 תשובה

 להלן נוסח הסעיף המתוקן: התיקון מוסכם.
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  סעיף/נספח מס' 

או אישורי /הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את האישור על עריכת ביטוחים ו"

 תקופת ביטוחמידי , ביטוח אחרים אותם יידרש להמציא על פי הוראות סעיף זה

טרם מועד פקיעת האישור על עריכת ביטוחים האחרון שנמסר לחברה מידי 

 ."ביטוח ובמשך תוקפו של הסכם זה וזאת עד גמר פעילות הקבלן על פיו תקופת 

 שאלה 33.2.12 26

בשורה שלישית , כמו כן". לרכוש"נא אישורכם בשורה השנייה לאחר נזק לאשר הוספה 
 ".ביטוחי רכוש"ולאשר הוספה " הביטוחים"לאשר מחיקה 

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 שאלה 33.2.13 27

בשינויים בהתאם להיקף ואופי "נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר העבודות להוסיף 
 "השירותים הניתנים על ידם

 תשובה

 לא יחול שינוי במסמכי המכרז.

 – נספח יא' 28
נוסח אישור 

על עריכת 
 ביטוח

 שאלה

 068נא אישורכם להוסיף בשירותים קוד 

 תשובה

 .009קוד  את גם המבוקש, אולם יש להוסיף 068ניתן להוסיף את קוד 

 

 1' מסתיקון  להלן .3

 הצעות המועד הגשת  דחיית

החל למכרז הינו:  4.5המועד המעודכן להגשת הצעות בסעיף  .נדחה -למכרז גשת ההצעות האחרון להמועד ה

לא ל המכרז יוותרו יתר מועדי. 16:00בשעה  4/5/21ועד לא יאוחר מיום , 16:00 – 09:00עות בין הש 3/5/21מיום 

 . שינוי

 בכבוד רב,

 מגז הטבעי לישראל בע"נתיבי ה

 ור קבלהאיש

כרז פומבי לבחירת מ -)  439939 סימוכין:( 1הבהרה ותיקון מס' אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

מאגר קבלנים להקמת מערכת ההולכה לגז טבעי בלחץ גבוה ולביצוע עבודות צנרת גז טבעי בלחץ גבוה בפרויקט 
לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי  וכן, ידוע )להלן: "המכרז"(( INGL/TENDER/2021/06)" 2"שורק 

מכרז האשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז לכל דבר ועניין, כאילו נכלל בהם מלכתחילה. אנו מ
הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי 

 החברה, ככל שישלח, בעתיד.
 

 ________________ חותמת: חתימה: ________________  תאריך: __________________


