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 הגדרות .1

 במכרז זה, תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:

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

 - "ההסכם"
ההסכם המצורף למכרז זה וכן מסמכי המכרז על כל נספחיהם חתומים על ידי 

, וכל מסמך אחר אשר המכרז ו/או ההסכם מפנים אליהם והזוכההחברה 
  במפורש אף אם לא צורפו. 

"הזוכה" או 
 פי תנאי המכרז.-מציע במכרז שהחברה הודיעה לו כי הוא הזוכה על - "הספק" 

 או "החברה"
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או וועדת המכרזים של החברה בהרכבה  - "נתג"ז"

 כפי שהוא מעת לעת, לרבות צוות מטעמה שמונה לשם בדיקת ההצעות.

 - "הצעה"
פי המכרז -הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש עלהצעת מציע במכרז 

ונספחיו כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין, בצירוף מסמך זה וכל הבהרה או 
 תיקון לו.

"הצעת המחיר" 
 - או "כתב כמויות"

 השירותיםטופס הגשת הצעת מחיר וכתב הכמויות המפרט את היקף, סוג 
המצ"ב. החברה ' ח נספחוהתמורה נשוא מכרז זה, שיגיש המציע בנוסח 

רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את טופס הצעת המחיר בהתאם 
 לצרכיה.

נציג החברה לצורך ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות המוקנות לו  - "הממונה"  
 בהסכם. 

"מערכת 
לחוק משק הגז  2המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל, כהגדרתה בסעיף  - ההולכה"

 .2002 –הטבעי, התשס"ב 

וכל שירות אחר שיתן  'ב בנספח, במפרט השירותים להלן 3.2סעיף כמפורט ב - "השירותים"
 הזוכה לחברה. 

 

  החברה על כללי רקע .2

חברה בבעלות ממשלתית  "( הינההחברהחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: " 2.1
, להקים 2002-שהינה בעלת רישיון בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב ,מלאה

ולתפעל את מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל. מערכת זו כוללת, בין היתר, צנרת להולכת גז 
 ק"מ, תחנות קבלה לגז, תחנות להגפת גז, תחנות 750-טבעי בלחץ גבוה בתוואי קיים של כ

 ."( הפרושות ברחבי הארץPressure Regulating Metering Station" - PRMSלהפחתת לחץ הגז )

 קו ת בין היתרהכולל( הימי המקטע)בסביבה ימית  טבעי לגז הולכה מערכתגם  כוללת זו מערכת 2.2
 30וקו בקוטר " רידינג ועד חוף אשדודמחוף  ק"מ30 -כ שלאורך בו 30בקוטר " טבעי גזהולכת ל

 50עד  של בעומקמונחת  הצנרת במקטעים אלו .דור אל חוף רידינגמחוף  מ"ק60 -ובאורך של כ
 'חדרה נמל'מק"מ  10-כ של מרחקהממוקם ב ימי צוףמ מתקןכמוכן המערכת כוללת  .מטר
 30" למקטע חברתמה 20דרך קו בקוטר " טבעי גז של  הוהעבר הלקליט מ' 75עד – שלק בעומ

 "(.ההולכה הימית מערכת)להלן: "לתחנה יבשתית בחדרה  12, וממנו קן בקוטר "האמור
ק"מ מול חוף דור  10סעפת מגופים הממוקמת במרחק של  2023למערכת צפויה להתווסף בשנת 

קו מחוף אשדוד לחוף אשקלון  2025מהסעפת אל החוף ובשנת  30כולל קו הזנה בקוטר "
 ק"מ. 42-באורך של כ 36בקוטר "

ה המצויים של נוספים מקטעים וישנםמערכת ההולכה הימית החברה ממשיכה לבנות את  2.3
החברה צפויה להרחיב את מערכת ההולכה הקיימת במאות ק"מ נוספים במהלך  .תכנון בהליכי

 השנים הקרובות.

הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי, הן מבחינה  2.4
בחינת איכות הסביבה, והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. כלכלית, הן מ

בשל דחיפותו, מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי ממשלת ישראל ועל פי 
 התחייבויות החברה ללקוחותיה.
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 37תוואי מערכת ההולכה אושר על ידי ממשלת ישראל במסגרת תכניות מתאר ארציות )תמ"א  2.5
תיה(, באופן שיאפשר אספקת גז טבעי לצרכני גז טבעי שיחוברו למערכת ההולכה, על נגזרו

 לרבות תחנות כוח, מפעלי תעשייה גדולים וחברות חלוקה לצרכנים קטנים.

 .www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת  2.6

של החברה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו כדי הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט 
 להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.

  ותנאיה ההתקשרות מהות .3

על נספחיו,  זה מכרזותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי  זה מכרזההתקשרות נשוא  3.1
בלתי , המהווים חלק מכרזושאר הנספחים ככל שצורפו ל 'א כנספח המצורףלרבות ההסכם 

 מכל, המציע עיון מאי כתוצאה כלשהי באחריותבכל מקרה  שאיזה. החברה לא ת מכרזנפרד מ
 על נספחיו לרבות בהסכם.  מכרזה במסמכי, סיבה

 ,וכן שירותי ייעוץ הימית ההולכה מערכתעבודות ב על פיקוח םינהנדרשים לחברה ה השירותים 3.2
 ההולכה מערכת של תחזוקה והרחבה, עבודות הקמה, תחזוקה סקריביצוע  עבור בין היתר

 ימיות לעבודות פיקוח שירותי , מעת לעת וככל הנדרש,החברה צורכת ,בנוסף. הימית
 בהגדרת כמפורט, הכל הימית ההולכה למערכת בסמיכות שלישי צד י"ע שמבוצעות

וכן בהתאם למפרט השירותים  ,('א נספח)ונספחיו  ובהסכם ולפי כל תנאי "השירותים"
 .  "(השירותים)להלן: " מכרזל 'ב כנספחהמצורף 

יבוצעו בהתאם לצרכי החברה ולאחר קבלת הזמנה ו/או הוראות מפורשות מאת  השירותים 3.3
 הממונה, במועדים שייקבעו על ידו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

גבוה  בלחץשל גז טבעי  פעילה הולכה מערכת של בסביבה יבוצעו מהשירותים חלקמובהר כי  3.4
(. לפיכך מובהר, כי בנוסף לקבלת  אישור הממונה, יידרש הזוכה לקבל קרקעית תת/או ו עילית)

 אישורים נוספים ולבצע תיאומים, ע"פ נהלי החברה.

מפורט נכון למועד תחילת ההתקשרות השנתי משוער היקף השירותים הנדרשים  -בלבד הלידיע 3.5
עם זאת יודגש כי מדובר בהשערה בלבד אשר אין בה כדי לחייב את החברה בכל דרך  .'ח בנספח

במסגרת ההסכם ואין החברה מתחייבת להזמין את השירותים בפועל או כל חלק מהם. 
פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת במהלך -שיחתם עם הזוכה לפי הליך זה, החברה רשאית, על

היקף השירותים, מבלי שצמצום או הרחבה כאמור מתן השירותים להרחיב או לצמצם את 
לבקש  עילהכל יפגעו במחיר לשעה שהוצע בהצעת הזוכה ואושר ע"י החברה. לזוכה לא תהיה 

 לשנות את מחירי הצעתו. 

 מינימאלי בהיקף ירותיםש ממנו תזמין החברה כי, לזוכה מבטיחה אינה זה במכרז הזכייה 3.6
 ידו על מסויימים שירותים מתן אי בדבר הזוכה מטעם טענה כל תישמע לא, כן כמו. כלשהו
 לשיקול בהתאם רשאית החברה. במתן השירותים בלעדיות היהלא ת לזוכה. כלשהו בהיקף
 סוג בכל, אחר גורם כל באמצעות והן בעצמה הן מהשירותים אילו לבצע המוחלט דעתה

, מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי לנכון שתימצא כפי התקשרות
היחידות ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג 

 שהוא. 

לידיעת המציעים החשיבות הלאומית בביצוע השירותים לנוכח חיוניות מערכת ההולכה  מובא 3.7
התחייבויות החברה כלפי ספקי וצרכני הגז הטבעי לגז הטבעי למשק האנרגיה, הצורך לעמוד ב

והנזקים, בין היתר הכספיים, שעלולים להיגרם לחברה, לספקי הגז הטבעי, לצרכני הגז הטבעי 
 ולכלל המשק בישראל בשל אי אספקת גז טבעי לפי ההסכם ובלוחות הזמנים שנקבעו בו. 

 פעולה בכל, בעקיפין/או ו ריןבמיש, ינקטו לא מקרה שבכל המציעים מתחייבים הצעתם בהגשת 3.8
 לגרוע מבלי פיו על השירותים וביצוע זה מכרז את לעצור/או ו לדחות/או ו לעכב כדי בה שיש

 .שבדין אחרים מסעדים

גורמים שונים  ידי ל, כי מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל מפוקחת עהמציעים לידיעת מובא 3.9
, המטעם המדינה ו/או החברה, כגון הרשות לגז טבעי, החברות המקצועיות המייעצות לחבר

 יטחוןמשטרת ישראל, שירות הבמשרד הביטחון, צה"ל, רשויות תכנון, חברות פיקוח צד ג', 
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, עליון פיקוח לרבות, לפקח החברה/או ו ישראל מדינת מטעם כדין מוסמך גורם כל וכן הכללי
זה מתחייב לפעול בקשר  מכרז. מציע המגיש הצעתו בטבעי לגז ההולכה מערכת על, לעת מעת

עם עבודותיו לפי ההסכם בהתאם להנחיות הגורמים הרגולטורים ו/או המפקחים כדין מטעם 
ולשתף עמם פעולה באופן מלא  יינתנומדינת ישראל על מערכת ההולכה לגז טבעי, אם וככל ש

 ם החברה ובהתאם להנחיותיה. לרבות עם גורמים מטע

מובהר, כי האמור לעיל הינו תמצית כללית ולא ממצה מעיקרי ההתקשרות. הדרישות  3.10
וההפניות שלהלן אינן ממצות והזוכה יהיה מחויב באספקת כל השירותים בהתאם לתנאי 
המכרז על נספחיו, לרבות ההסכם של החברה ושאר הנספחים ככל שצורפו במהלך המכרז, 

חלק בלתי נפרד ממכרז זה. הוראות ההסכם ונספחיו יגברו בכל מקרה של סתירה  המהווים
 למכרז. 3ו/או אי התאמה בינם לבין האמור בסעיף 

 להארכתה ואופציות ההתקשרות תקופת .4

חודשים לאחר מועד  24ההתקשרות לפי ההסכם שייחתם עם הזוכה תהיה למשך  תקופת 4.1
 "(.הראשונה קשרותההת תקופתחתימתו על ידי הצדדים )להלן: "

 תקופתבשתי מוקנית האופציה להאריך ובהתאם לצרכי החברה את תקופת ההסכם  לחברה 4.2
 חודשים 12 גם לדוגמא להיות יכולה כזו)תקופה כל אחת חודשים  24התקשרות נוספת של עד 

 "(.תוהנוספ ההתקשרות תותקופ(, )להלן: "פחות או

 תקופת תום לפני ימים 30 עד לזוכה בכתב הודעה במתן תיעשה ההסכם תותקופ הארכת 4.3
 .העניין לפי, הנוספת ההתקשרות תקופת או הראשונה ההתקשרות

  מכרזב להשתתפות סף תנאי .5

רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים 
 המפורטים להלן במצטבר:

 כדין בישראל.המציע הינו יחיד עוסק מורשה או תאגיד הרשום  5.1

לקוחות לפחות,  2בייעוץ ו/או פיקוח על עבודות ימיות* )כמוגדר להלן(, עבור  ניסיוןבעל  מציעה 5.2
 .למועד האחרון להגשת הצעות למכרזועד  1.1.2016החל מיום 

המועסקים על ידו ו/או התחייבו כלפיו למתן  ,אנשי מקצוע 2 לפחותהציע בהצעתו  המציע 5.3
  :את התנאים המצטברים להלןמקיים אשר כל אחד מהם  ,זהשירותים ככל ויזכה במכר

 ;עבודות ימיות*פיקוח על או \בייעוץ ושנים לפחות  3בעל ניסיון של  (א

מדעי הסביבה, הנדסה, באחד מהתחומים הבאים:  ,ראשון או שני בעל תואר אקדמי (ב

 ;Category A מודד ימי ו/או בעל הסמכת , מדעי היםגיאוגרפיה

, לענין תשלום 1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2המציע עומד בדרישות סעיף  5.4
 שכר מינימום,  העסקת עובדים זרים כדין והעסקת אנשים עם מוגבלויות.

מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  המציע 5.5
 והתצהירים האישורים כל בידו וקיימים, 1976-התשל"ו ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,

 .לפיו הנדרשים

 שימש לאהמציע כאשר ) " הינן אחת או יותר מבין העבודות להלןעבודות ימיותלעניין האמור לעיל " *
או \ו עבודות הנדסה אזרחית :(אליהןבקשר או ייעץ \ורק פיקח אלא  או קבלן הקמה קבלן ביצועכ

או \ו ROVדוגמת כלי רכב תת מימי הנשלט מרחוק )שימוש בהכוללות  עבודות ;ימיתבסביבה מכאנית 

AUV)עבודות לצורך סקרים הידרוגרפיים ,.  

 

ההצעה על  .ובא לדיוןשלא יעמוד בהם, הצעתו לא ת התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף ומציע
  בתנאים המפורטים לעיל. האת כל המסמכים הדרושים להוכחת עמיד לכלול

להלן, די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע  14  בסעיףשיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור  מסמכיםה
בתנאי הסף. יחד עם זאת, יובהר כי החברה מבחינה בין תנאי הסף המהותי, אשר אמור להתקיים 
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גם לאחר הגשת  שיכול ותושלמנה –במועד הגשת ההצעות אלא אם נאמר אחרת, לבין דרכי הוכחתו 
ההצעות. זאת, מבלי לגרוע מכל סמכות מסמכויות החברה על פי תנאי מכרז זה, לרבות סמכותה 
לדרוש תיעוד, הסברים או מסמכים נוספים, אם הדבר נדרש על פי שיקול דעתה. כמו כן, יובהר, כי 

רך בדיקת החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים המצויים ברשותה ו/או יועצים מטעמה לצו
ההצעות, לרבות תנאי הסף, וזאת אף אם נפלו במענה שהוגש תקלות, השמטות, העדר תיעוד מספיק, 

 בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו.

 עניינים ניגוד היעדר .6

שאין לו, ולא יהיה לו במהלך תקופת מתן השירותים ניגוד עניינים ו/או חשש  יתחייבהמציע  6.1
. ככל שהמציע ייבחר כזוכה לחברה השירותים למתן בקשרשהוא  וסוג מיןל לניגוד עניינים מכ

בהליך וייווצרו מצבים שבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע השירותים או כתוצאה 
לחברה. המציע  מיידימהם, ביחס למציע ו/או למי מטעמו, המציע מתחייב להודיע על כך באופן 

כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעת החברה אם קיים ניגוד  יתחייב להביא לידיעת החברה
 . , ולפעול בהתאם להחלטת החברהעניינים או חשש לניגוד עניינים, במתן השירותים לחברה

מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת  6.2
הרלוונטיים. החברה רשאית להשיב בעניין לפי שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים 

 שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה מחויבת בכך.

שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע, הגם אם הצעתו נמצאה מתאימה  החברה 6.3
ומיטבית לחברה ו/או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו/או להפסיק את 

שהמציע נמצא או עלול להיות, במישרין או בעקיפין, ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, במקרה 
ו/או  שלוהליך זה לבין ענין אחר  במסגרתבמצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים 

 . מי מטעמו כאמור לעיל

 שיקול, לפי ו/או לפרויקט מסוים במכרז מציע של בחירתותהיה רשאית לבטל את  החברה 6.4
דעתה הבלעדי, בכל מועד )לרבות לאחר התקשרות בהסכם(, במידה ולטעמה קיים חשש לניגוד 

 במהלך המכרז ובין שנוצר לאחריו.   םעניינים, בין שהיה קיי

בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח הצהרה והתחייבות מטעם המציע המציע יצרף להצעתו  6.5
בדבר המוצעים על ידו אנשי המקצוע הצהרה והתחייבות מטעם , למכרז 'ונספח כהמצ"ב 

וכן פירוט של כל פעילות ו/או של מי  למכרז 1'וכנספח היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב 
 החברה .מטעמו אשר עלולה להצמיח חשש לניגוד עניינים, באמצעות מילוי הטבלה המצורפת

. המידע ענייניםה ניגוד לנשוא הנוגע נוסף מידע וכל השלמות, עת בכל לדרוש רשאית תהא
הסדר למניעת ניגוד  עריכתו/או לשם  המציעשיתקבל ישמש לשם בחינת אפשרות להתקשר עם 

הבלעדי והמוחלט  דעתה לשיקול ובהתאם ייןעניינים אשר יהווה תנאי להתקשרות, על פי הענ
 של החברה. 

עובדיו  מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או 6.6
למי ממנהלי ו/או עובדי החברה, ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע 
חקירה בעניין. המציע יחתום על הצהרה בדבר היעדר קיומה של זיקה אישית בנוסח המצורף 

 . 'ו כנספח

אלה בחוק " הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמעות מונחים בעל זיקהלעניין סעיף זה, " 6.7
 .1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 משותפות הצעות הגשתוהצעות  אוםית על איסור .7

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

מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה  7.2
מטעמם. לעניין זה, "תיאום הצעה": לרבות בהסכמים, הסדרים, הבנות  למציע האחר ו/או מי

מכל סוג, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור בהליך זה, המחירים המוצעים, תנאי ההסכם 
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ואסטרטגיות להצעת מחיר, מסירת ו/או החלפת ו/או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו 
 ם או מי מטעמם. בצורה אחרת בין מציעים, בעלי זיקה אליה

מציעים הקשורים באופן כלשהו, כגון מציע יחיד וחברה בבעלותו, חברת אם וחברת בת, או  7.3
 יהיה רק אחד מהם רשאי להשתתף בהליך זה.  -תאגידים הקשורים באופן אחר 

מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו  7.4
ו עובדי החברה, ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע למי ממנהלי ו/א

חקירה בעניין. הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המציע, ותיחתם על 
 ידי הבעלים / מנכ"ל / מורשי החתימה של המציע.

עות מונחים אלה בחוק לעניין סעיף זה, "בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו, כמשמ 7.5
 .1968-ניירות ערך, התשכ"ח

האינטרנט  שבאתר וספקים לקבלנים החברה של האתי הקודאת  ןוהבי קרא כי מצהירמציע ה 7.6
במידה ויוכרז  להוראותיו בהתאם שיפעל מאשר והוא www.ingl.co.ilשל החברה בכתובת: 

 .כזוכה

 מסמכי המכרז וקבלת עיון  .8

או   daniel@ingl.co.ilלאחר פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת  לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  8.1
, 32)קרית עתידים, מגדל עתידים(, תל אביב, קומה  36 ולנברג ראול רחובבמשרדי החברה ב

 להלן.  א'9.1בסעיף  כמפורטגב' מינה ארד, האצל 

 .בתשלום כרוך אינו קבלתם/או ו המכרז במסמכי עיון 8.2

 המסמכים מקבל שם את: החברה לנציג מציע כל ימסור למציע המכרז מסמכי מסירת בעת 8.3
 זה מכרז לעניין המציע את לייצג מוסמך אשר לפחות אחד קשר איש שם; מייצג שהוא והמציע

 .למציע הודעות למסירת"ל דוא כתובת ואת

 אלקטרוני:הדואר ה כתובתבקשר לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה ברים וריבל 8.4
daniel@ingl.co.ilאתר האינטרנט של החברה, שכתובתו במסמכי המכרז ב עיין. כמו כן, ניתן ל

www.ingl.co.il. 

 :הערה

 חומר אלקטרוני שיופץ באתר האינטרנט של החברה הינו לעיון בלבד ולא להגשה. 

  מכרזל זמנים לוח .9

 הינו כדלקמן: מכרזל הזמנים לוח 9.1

 המכרז מסמכי למסירת מועדים א
 השעות ביןה',  –א'  בימים, 27.7.21החל מיום 

. יובהר, כי משרדי החברה סגורים 16:00 – 9:00
 שישי. יוםב

 .12:00 בשעה 10.8.21 יאוחר מיום לא הבהרות לבקשת אחרון מועד ב

 אחרון להגשת הצעות מועד ג
 31.8.21 יום הינוהאחרון להגשת הצעות  המועד
 . 16:00 בשעה

 

 של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפורטים במסמכי המכרז,  במקרה 9.2
 .לעיל שבטבלה המועדים יקבעו

, לדחות כל מועד מן בכל מועד ומכל סיבה שהיאשיקול דעתה הבלעדי,  פי עלרשאית  החברה 9.3
המען שמסרו בעת קבלת  פי עלתימסר למציעים  כךלעיל והודעה על  המפורטיםהמועדים 
 .מכרזמסמכי ה

או במועד  הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלא הצעה 9.4
 .כלל תידון לא מוארך כאמור, לפי העניין,

http://www.ingl.co.il/
mailto:daniel@ingl.co.il
http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/
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 מכרזה מסמכיל ותיקונים הבהרות .10

, בפניה תנאיוו המכרזלכל עניין לגבי כל מסמכי  בקשררשאי להגיש בקשה להבהרות  מציע 10.1
 :אלקטרוניה דוארהלכתובת  לעיל 9 בסעיף  הנקוב למועד עדבכתב בשפה העברית 

@ingl.co.ildaniel. 13/2021מכרז מס' " יציין על בקשתו עבור המציעINGL/TENDER/ 

 ."נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ לחברתפיקוח על עבודות ימיות ייעוץ ו שירותי למתן

יהיה   PDF-, כאשר מסמך הWORDוהן במסמך   PDFאת השאלות יש לשלוח הן במסמך 10.2
ביחס לכל שאלה יש לציין את הפרק, הסעיף ופירוט השאלה/הבהרה הגרסה המחייבת. 
 הנדרשת ביחס אליו.

התייחס לשאלות שלא ל תרשאיחברה השיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד.  לחברה 10.3
מכל טעם ענייני אחר, בהתאם לשיקול ו/או מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי ענייניות 

 הבלעדי.   הדעת

ויהוו חלק בלתי נפרד  המכרזתשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים שקיבלו את מסמכי  10.4
רק התשובות וההבהרות שתינתנה בכתב ושתפורסמנה תחייבנה את  .וההסכם המכרזממסמכי 

 האינטרנט באתרתפורסמנה  ולא בכתבתינתנה  שלא הבהרות או תשובותהחברה. מובהר, כי 
 ,להבהרות החברה תשובות קבלת את בכתב יאשרו המציעים .המשרד אתתחייבנה  לא שלעיל

, יהיו תקפות כלפי המציעים בין (מכרזה לתנאי תיקונים לרבות)אך בכל מקרה תשובות אלה 
 שאישרו קבלתן ואם לאו.

 לכל תישלח כך על הודעה. זה ונספחיו או כל חלק מהם מכרזרשאית לשנות את תנאי  החברה 10.5
 .יםמציעה

 איסור על שינויה וביטולה ,ההצעה תוקף .11

)כולל(. החברה תהא הגשתה  מיום החלימים  90 למשךשתוגש לחברה תהיה בתוקף  ההצעה 11.1
רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי, 

. מציע שלא הודיע המכרזלרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם הצעתו, אם נדרש לפי תנאי 
לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה 

 .המכרזר לעיל, לא ישותף בהמשך כאמו

אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה, אלא באישור החברה או  מציע 11.2
והדין. כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא, לפי  המכרזתנאי  פי עלבמקום שהדבר הותר במפורש 

 לפסילת ההצעה. ,שיקול דעתה הבלעדי של החברה

 ההצעה להגשת הנחיות .12

בהתאם להנחיות המפורטות להלן.  הכלמציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים,  הצעת 12.1
גם לעמידה בתנאי הסף ולכל תנאי אחר שעל המציע להוכיח  ויתייחס בהצעה המסמכים

 לחברה. 

)ב( ותישאנה  -שתסומנה )א( ווסגורות היטב שתי מעטפות נפרדות תוך יגיש את הצעתו ב מציע 12.2

פיקוח על ייעוץ ושירותי  מתןל INGL/TENDER/2021/13מס' מכרז "להלן:  המכרזאת שם 
 כאשר מצורפים להן: ,"בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראל לחברתעבודות ימיות 

את כל  ותכלולניסיון המציע,  ופירוטתתייחס לעמידה בתנאי הסף  'א מעטפה 12.2.1
אין לצרף במעטפה א' פרטים אודות הצעת  להלן. 14 בסעיף  המפורטיםהמסמכים 

 המחיר. 

תתייחס רק להצעת המחיר ותכלול רק את טופס הגשת מחיר הצעה  'ב מעטפה 12.2.2
המחיר במעטפה  הצעת טופסלצרף את  אין .המציע ידי על חתום כשהוא( 'טנספח )

 .'א

 העתקים(.  2תוגש בשלושה עותקים )מקור בצירוף  ההצעה 12.2.3

 ".מקור" בירורב עליה ירשם אשר המקור בהצעת ייכללו מקוריים מסמכים 12.2.4

mailto:c-tender@ingl.co.il
mailto:c-tender@ingl.co.il
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ומסמכיו  המכרזלא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי, לרבות ביחס לתנאי  מציע 12.2.5
ולתנאי ההסכם. נכללה בהצעה או במי מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל 

ומסמכיו, לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט  המכרזדרך בקשר לתנאי 
כיצד לנהוג בהסתייגות, לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, או 

דיע על הסרתה כתנאי לשקילת ההצעה. לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות או להו
 והדין.  המכרזמבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי  הכל

 ההצעה להגשת ומועד מקום .13

תיבת ל )ג( לעיל 9.1 מועד האחרון להגשת הצעות המופיע בסעיף א יאוחר מהעד לההצעות תוגשנה  13.1
מגדל עתידים המכרזים במשרדי החברה בכתובת שלהלן: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

 .קרית עתידים, תל אביב, מחלקת רכש והתקשרויות, 32 קומה(, 8)בניין מס' 

במועד ובמקום ההגשה  -כהגשת ההצעה, אלא הגשתה בפועל  משלוח ההצעה כשלעצמו לא יחשב 13.2
 שלעיל. 

 תידון לא - הצעות להגשת האחרון במועדחברה ה של המכרזים בתיבת תמצא שלאלמכרז  הצעה 13.3
 .כלל

 להצעה לצרף שיש המסמכים .14

 לעיל: 12.2.1 שיגיש כאמור בסעיף  'א למעטפההכניס פירוט המסמכים שעל המשתתף ל להלן

כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, , נספחיוכלל על  (מכרזה) זה מסמך 14.1
ובעמודי הנספחים המיועדים הזמנה להציע הצעות ל 15 ובחותמת המציע וחתימה מלאה בעמוד

 . לחתימה מלאה

כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד, ובחותמת המציע , נספחיועל  ההסכם 14.2
 (.'א נספח) להסכם ובעמודי הנספחים המיועדים לחתימה מלאה 2 וחתימה מלאה בעמוד

 (.'ב נספח"ת ובחותמת המציע )ברהשירותים, חתום  מפרט 14.3

 בצירוף( העניין)לפי  מורשה עוסק תעודת העתק או המציע של ההתאגדות תעודת העתק 14.4
 "ד;עו ידי על" למקור"נאמן  חותמת

, עו"ד ידי עלהמציע ומאושר  ידי על חתוםו מלאעל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר 14.5
 .'ג נספחבנוסח 

 אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין; 14.6

הכנסותיו ולמנהל  אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר דיווח לפקיד השומה על 14.7
 מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ;

עורך דין בדבר זכויות חתימה של החותמים בשם המציע על ההצעה, על פי הנוסח  אישור 14.8
 ;'ד כנספחהמצורף 

 "בהמצ חסבנוושל עובדי המציע  ופירוט ניסיונו של המציע בדבר עמידה בתנאי הסף תצהיר 14.9
יש לצרף מכתבי המלצה  ."דעוהמציע ומאושר על ידי מנהל על ידי  םחתו ואכשה 'ה כנספח

 . האחרונה וכן קורות חיים ותעודות על השכלה של העובדים המוצעיםעדכניים 

בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי מנהל במציע ומאושר על ידי עורך דין, על פי  תצהיר 14.10
 ;'ו כנספחהנוסח המצורף 

ומאושר על כל אחד מאנשי המקצוע המוצעים תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי  14.11
 ;1כנספח ו'ידי עורך דין, על פי הנוסח המצורף 

 '(.  ט נספחהתחייבות איש מקצוע שאינו עובד המציע ) 14.12

על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים אם המציע הוא עסק בשליטת אישה,  14.13
 ;'זכנספח , על פי הנוסח המצורף 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בהתאם לסעיף 

 כלפיו שהתחייבו/או ו מעסיק שהמציע מקצוע אנשי שני של השכלה על ואישורים חיים קורות 14.14
 .השירותים למתן
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 "ת וחותמת המציע.בר, חתומים המכרזהבהרה ותיקון שנשלחו במהלך  כל 14.15

 .אלקטרוני דואר וכתובת כתובת, נייד טלפון, פקס, טלפון, המציע נציג עם התקשרות פרטי 14.16

 .המכרזמסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי  כל 14.17

  
 לעיל: 12.2.2 שיגיש כאמור בסעיף  'בלמעטפה הכניס ל המציעפירוט המסמכים שעל  להלן

בהתאם להנחיות , ('חנספח חתום בחתימה מלאה וחותמת המציע ) הצעת המחיר טופס 14.18
 . להלן 16 שבסעיף

 נוסף למידע דרישה .15

 לאמור הרותוהב השלמות חלקםמו/או  מהמציעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש החברה
 וככל, המציעים שארלגבי  כן לעשות שתידרש מבלי, דעתה להנחת, פה, בכתב ו/או בעל תםבהצע

 .המציעים בין השוויון עקרון שיישמר

 וסופיות התמורה הכספית ההצעה .16

הכמויות המצורף  כתבהמוצעים על ידו ב )באחוזים שלמים( אחוזי ההנחהימלא את  המציע 16.1
 . בנפרד מהסעיפים"א כב 'ח כנספח

אחוז לגבי כ"א מהפריטים בכתב הכמויות. מציע שלא ינקוב ב אחוזי ההנחהלמלא את  חובה 16.2
לאיזה מהפרטים בכתב הכמויות תיהיה החברה רשאית לפסול את ההצעה או לראות הנחה 

אחרים בכתב הכמויות, וזאת בהתאם ה התאם לאחוזי הנחהשבפרט ככלולות  בשירותים
חל איסור לנקוב אחוז הנחה שלילי ציע לא תעמוד כל טענה בנושא זה.  לשיקול דעתה. למ

 )תוספת(.

 .'ח כנספח"ב המצהטופס  גבי על רק תוגש ההצעה 16.3

 , כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים עבור ביצוע כל השירותים.מובהר ספק הסר למען 16.4

ון מחירי הצעתו של לא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכ ההצעה 16.5
 המציע, אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו. 

 .זה למכרז המצורפים ונספחיו בהסכם כמפורט השירותים תכולת על תתבסס המחיר הצעת 16.6

 מכל נוספים תמורה או החזר, תשלום לכל זכאי מציע או זוכה יהיה לא שלעיל התמורה למעט 16.7
 שכר בעבור: לרבות, בעקיפין או במישרין, ושירותיו עבודתו, הצעתו הגשת בעבור שהוא סוג

 עלות, למציע יעוץ או שירותים הנותן אחר גורם כל שכר, מטעמו משנה קבלני/או ו עובדיו צוות
 פרמיות ותשלום ביטוחים, משרדית עבודה, טלפון, הוצאות, המציע של לציוד הקשורה

, קבלני ורווח תקורה עלויות, סוציאליים תשלומים, תגמולים תשלומי, עצמיות והשתתפויות
, משפטיות הוצאות, ביגוד, פיקוח, ארוחות, לינה, ונסיעות דלק, טיפולים, רכבים"ל, אש

 אבטחה בדיקות בגין הוצאות הקשורות העלויות כל)לרבות  ההצעה הגשת עם בקשר הוצאות
 אחרת הוצאה וכל, ואגרות היטלים"מ(, מע)למעט  מס כל(, המכרז במסמכי כמפורט ובטיחות

 עלויות, הוצאות החזר, השירותים לביצוע הדרושים האדמיניסטרטיביים השירותים וכלל
 .השירותים במתן שהושקעו השעות למספר קשר ללא בכך וכיוצא המציע נשא בהן שונות

הן משוערות על בסיס הערכה בלבד והן  'ח בנספחכי הכמויות שבטופס הצעת המחיר  מובהר 16.8
' לא א נספחניתנות להגדלה או להקטנה לפי הוראות ההסכם, כאשר יתכן כי סעיפים מתוך 

שעות ת הציע שיזכה במכרז תבוצע לפי הכמויבוצעו כלל. התמורה הסופית שתשולם למ
לזוכה  שתבוצענה בפועל ושתאושרנה על ידי הממונה מטעם החברה בהתאם להוראות ההסכם.

 לא תיהיה כל טענות בנושא זה.

 מכרזב השתתפות הוצאות .17

כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות  ,כמוה כהצהרת המציע מכרזב ההשתתפות עצם 17.1
זה וכל ההליכים  מכרזולאחריו, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה ל מכרזהכרוכות בהשתתפות ב

לפיו, הגשת ההצעה ועדכונה, תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו הבלעדית 
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כאמור, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או  המכרזוחשבונו של המציע, ללא קשר לתוצאות 
טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל 

 חריות לכך. א

, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, המכרזלפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול  מבלי 17.2
ו/או במקרה של  המכרזלרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי 

פסילת מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, 
לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור 

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

 הזוכה אופן הערכת ההצעות ובחירת .18

 :הבאים לשלבים בהתאם ההצעות את תבחן החברה 18.1

על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף  מעטפה א'החברה תבחן את תכולת  - שלב א'
 "(.עמידה בתנאי סףוצירף את כל המסמכים הנדרשים להגשת מכרז זה )לעיל ולהלן: "

החברה תבחן את ההצעות רק עבור המציעים שהצעתם תעבור את שלב )א( ותעניק  – שלב ב'
ביותר תזכה את  איכותיכאשר ההצעה ה ,להלן בטבלהלמפורט להם ניקוד איכות, בהתאם 

 ביותר. איכותיתושאר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי להצעה ה נקודות 80המציע בניקוד של 

 :להלן המפורטים לקריטריונים בהתאם יתבצע :איכותה ניקוד 

 רבי ניקוד מ קריטריון

ייעוץ או פיקוח בהמציע ניסיון 
  ,*עבודות ימיות על

 
 

 4 * כהגדרתן בסיפא של סעיף 
 להזמנה לקבלת הצעות 

 :ניסיון המציע שנות
  נק' 4שנים =  3בגין 
 נוספות  נקודות 2נוספת =  בגין כל שנה

 נקודות. 6ועד למקסימום של 

10 

  :עבודות ימיותמספר 

 2  נקודות 4= עבודות 
 3  נקודות 6= עבודות 
 4 נקודות 10=  ומעלה עבודות 

10 

לפי התחומים  העבודהשל מורכבות המידת 
 :שלהלן

 בסביבה מכאניות  \ עבודות אזרחיות
 נקודות 2= ימית

 בסביבה ימית עבודות בצנרת גז טבעי =
 נקודות 2

 2= סטורציה \אויר  הפעלת צוללים 
 נקודות

  הפעלתROV =2 נקודות 
 נקודות  2=בסביבה ימית ביצוע סקרים 

10 

בתשתיות גז שבוצעו ימיות  ותעבודמספר 
 :טבעי

 1  = נקודות 5עבודה 
 2  = נקודות 10עבודות 
 3 נקודות 15= ומעלה עבודות 

15 

ייעץ או פיקח עבורם לקוחות 
החל *עבודות ימיותעל המציע 
למועד ועד  1.1.2016מיום 

  האחרון להגשת הצעות למכרז
 5* כהגדרתן בסיפא של סעיף 

 .לקבלת הצעותלהזמנה 

עבורו  ייעץ או פיקח שהמציע  לקוח כל עבור
 2=  טבעי בגזעבודות תשתית ימיות על 

 . נקודות 10ועד למקסימום של  נקודות
 10 



 

 33 מתוך 12
 

 www.ingl.co.il   6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

 לה להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה
 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות

 

אנשי המקצוע  השכלת
 המציע  המוצעים ע"י

 
**המציע יציין בהצעתו ויצרף אליה 
קורות חיים ואישורים על השכלה 

עסיק של שני אנשי מקצוע שהמציע מ
שהתחייבו כלפיו למתן או ו/

 .השירותים
  

 
 הרשום, מהנדסאחד מאנשי המקצוע הינו 

 כהגדרתו והאדריכלים המהנדסים בפנקס
-, תשי"חוהאדריכלים המהנדסים בחוק
חוק ההנדסאים  לפי רשום הנדסאי או 1958

 נקודות 5והטכנאים המוסמכים = 
 

5 

וכן אחד מציע לראיון מנהל ההחברה תזמן  ראיון אישי
 .מאנשי המקצוע המוצעים ע"י המציע

הראיון יתקיים באמצעות שיחת וידאו 
דקות  20כ  )קישור ישלח ע"י החברה( וימשך

הריאיון יכלול  בפני פנל שתקבע החברה.
הצגה עצמית ומענה לשאלות נציגי החברה. 

 כישוריבין היתר,  וקדו,ינבמסגרת הריאיון 
 דתמיו ניסיונם ,המוצעהמציע והיועץ 

לרבות על בסיס השירותים,  את םהבנת
התבחינים הבאים: התרשמות ממורכבות 
השירותים שניתנו, הניסיון והידע המקצועי 

, במתן שירותים דומים לשירותים הנדרשים
השכלה והסמכות רלבנטיות )לרבות מעבר 

, זמינות, לתנאי הסף(, התרשמות כללית
 .ועוד היכרות עם תחום הגז הטבעי

 10= ובד בגין הראיון לכל ערבי המיהניקוד 
 .נקודות

20 

 80 "כהס

 
הצעת המחיר, ותדרג את הצעות המחיר כמפורט  - מעטפה ב'החברה תבחן את תכולת  – שלב ג'

 להלן:

תזכה את המציע  הנחה[ 20%]מקסימום  ביותרבה אחוז ההנחה הגבוה ההצעה  (א

 לאחוז ההנחה הגבוהושאר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי  נקודות 20בניקוד של 

 ביותר. 

 .מההצעות אחת כל עבורתשקלל את ניקוד האיכות וניקוד המחיר  החברה (ב

לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין, ההצעה המשוקללת הטובה  בכפוף 18.2
 כי השתכנעה שהחברה ובלבד, הזוכה כהצעה תוכרז, לעיל 18.1ביותר, בהתאם למפורט בסעיף 

 במסמכי כנדרש התחייבויותיו מלוא את ולקיים השירותים כלל את ולספק ליתן מסוגל המציע
, ובכפוף לבחינת החשש לניגוד עניינים היתרונות מירב את לחברה תקנה הצעתו וכי ההליך

 .לעיל 6כאמור בסעיף 

החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה. התיקון יעשה  18.3
 במהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה וירשם בפרוטוקול. הודעה על התיקון תימסר למציע.

 להביא והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה רשאית, המכרז של שלב בכל כי בזה מובהר 18.4
 בין או במציע שמקורה בין, הצעתו לתכולת/או ו למציע המתייחסת אינפורמציה בחשבון
 של הבלעדי דעתה שיקול לפי, להשפיע העלולה, אחרת דרך בכל החברה לידיעת שהגיעה
 עם בקשר/או ו דרך בכל השירותים את לבצע יכולתו/או ו במכרז המציע השתתפות על, החברה

)ב(  : )א( הליך משפטי תלוי ועומד או כל איום בפתיחת הליך משפטי;להלן מהמפורטים אחד כל
 גורם כל וכן ההצעה הגשת ממועד אליו בקשר או למציע שאירעו כלשהם מהותיים שינויים

 תקופת במהלך ההתקשרות/או ו בו השליטה בעל על/או ו המציע על להשפיע שעלול
 של רצון ושביעות ניסיון; )ג( המציע של הפיננסית איתנותו עם בקשר לרבות, ההתקשרות
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 לרבות בו השליטה בעל/או ו המציע עם קודמות התקשרויות/או ו בעבודות החברה וכן לקוחות
 בו השליטה בעל/או ו המציע של יסודית התחייבות הפרת)ד(  ;אחר ממשלתי משרד/או ו גוף של

 למציע בכתב הודעה עליה שניתנה אחר ממשלתי משרד/או ו גוף/או ו החברה עם בהתקשרות
)ה( כל מידע רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי  ;הפרה אותה לגבי

 מתןמכרז זה. לשם כך, ימסור המציע כל מידע הנדרש לחברה, לדרישתה בכל עת, לרבות 
 לעריכת אפשרות נתן לאמסר המציע מידע או  לא"ב. וכיו אתר בכל ביקור לערוך אפשרות

הבלעדי לפסול הצעה או שלא לבחור בה אף , רשאית החברה לפי שיקול דעתה כאמור ביקור
 . לעילאם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר כאמור 

החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה, לרבות בגין העדר  18.5
תקציב עבור ביצוע העבודות, וזאת גם לאחר הגשת ההצעות במכרז בהתאם למחירי ההצעות 

ך שינויים בתנאיו, לשנות את המועדים הנקובים בו או את אופי שהוגשו במסגרתו, לערו
העבודות הנדרש והיקפם, לנהל משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם, לדרוש מידע נוסף 

 והבהרות. 

 שני כשיר .19

 בטיבה השניה ההצעה את הגיש אשר, ההצעות במדרג הבא בזוכה לבחור רשאית תהיה החברה 19.1
 קבלת ממועד חודשים 12 למשך בתוקף תיוותר הצעתו אשר"(, שני כשיר)להלן: " שני ככשיר
חודשים, בהסכמתו של  6)תקופה שהחברה תהיה רשאית להאריך בעוד  מהחברה הודעה

 . הכשיר השני(

ומסיבה כלשהי לא תתאפשר ו/או לא תצא אל הפועל ו/או תבוטל ההתקשרות עם  במידה 19.2
 הזוכה תהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני לביצוע השירותים. 

 הצעה פסילת .20

 כי, הבלעדי דעתה שיקול לפי מצאה אם, לדין בכפוף מציע/או ו הצעה לפסול רשאית החברה 20.1
 : שלהלן מהנסיבות יותר/או ו אחד התקיים

 ;הסף תנאי את מקיימים אינם המציע/או ו ההצעה 20.1.1

, נכונות בלתי הנחות על מבוססת או, מוטעית, חסרה ההצעה כי החברה ידי על נמצא 20.1.2
 אי או בחסר הלוקה ההצעה או, המכרז נושא או מסמכי של מוטעית הבנה על או

 זכויות תפגענה ההתקשרות שבקיום מהן שעולה הצעות או, משמעות דו או בהירות
 ; עובדים

 ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בערמה אליו בהקשר או המכרז במהלך נהג המציע 20.1.3
 הצעות תיאום בשל לרבות, מקובלת שלא בדרך פעל או לב תום בחוסר זה ובכלל כפיים

 עם בקשר מדויק בלתי מהותי מידע או מטעה מידע לחברה מסר או, עניינים ניגוד או
 ;הצעתו

 . בחברה שלילי או רע ניסיון קיים שלגביו מציע 20.1.4

 שיקול לפי שתקבע מוגדר זמן ובפרק באופן למציע לאפשר החברה רשאית, לעיל האמור אף על 20.2
 בוצע אם ההצעה את/או ו המציע את לפסול ולא שבו הפסול או הפגם את לתקן, הבלעדי דעתה
לעניין זה מובהר כי החברה  .המציעים בין השוויון עקרון על שמירה תוך והכל, כאמור תיקון

 רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין:

 לב בשים, סף דרישת כל רחב באופן ולפרש פורמאליות כל על לוותר או להסיר 20.2.1
 בין, זה ובכלל המכרז נשוא ההתקשרות ואופי השירותים לבין בינה והיחס לתכליתה

 שהיו התכונות כי הוכח בו מקום, למשנהו אחד גוף או תאגיד של תכונות לייחס, השאר
 לגרוע כדי באמור אין כי יובהר. המציע בידי למעשה מצויות אחר תאגיד בידי קיימות

 ;למכרז הצעה שהגיש הגוף התאגדות ואופן זהות עם בקשר מההוראות



 

 33 מתוך 14
 

 www.ingl.co.il   6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

 לה להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה
 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות

 

, תיקונם/או ו השלמתם/או ו נוספים סוג מכל מידע/או ו תיעוד, חומר הגשת לאפשר 20.2.2
 בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך הקשורים"ב, וכיו שנשמט אישור הגשת זה ובכלל

 בכל לרבות הצעתו בחינת לצורך הנדרש או מוקדם בתנאי, סף בתנאי לרבות, כלשהו
/או ו הטובין/או ו הציוד/או ו האדם כוח/או ו המציע של ויכולתו לניסיונו הקשור

 לעניין יובהר. למכרז ההצעות הגשת למועד עד הסף תנאי שהתקיימו ובלבד, השירותים
 .הוכחתו דרכי לבין המהותי הסף תנאי בין מפרידה החברה כי זה

 השלמות או תיקונים להתיר החברה את לחייב כדי באמור אין כי, מובהר ספק להסרת 20.2.3
 כדי בה אין, מסוים מסוג פגמים תיקון המתירה מדיניות אימוץ וכי, בהצעה כלשהם

 .אחר מסוג פגמים תיקון המתירה מדיניות אימוץ לחייב

 שהיה דבר לידיעתה הגיע אם, בו בחירה הודעת מתן לאחר גם מציע לפסול רשאית החברה 20.3
 .המכרז תנאי לפי או זה סעיף לפי ההצעה פסילת מצדיק

 זכייה על והודעה הודעות מסירת .21

 מסמך כל להמציא מתחייב, עמו ההתקשרות את לממש רצונה על החברה לו שתודיע מציע 21.1
 הסכם על חתימה לרבות, החברה לו שתודיע במועד, הדין/או ו המכרז מסמכי לפי הנדרש

 הודעת מיום ימים 7 -מ יאוחר לא, והסדר ניגוד עניינים, ככל שהדבר נדרש ההתקשרות
 בדין הנדרשים רישיונות, הדין פי על המתנהל מרשם בכל רישום על אישור, זה ובכלל, החברה

 .ההתקשרות נושא לעניין

 לאחד הודעה מסירת: הבאות הדרכים מן אחת בכל למציעים הודעות להעביר רשאית החברה 21.2
 דרך בכל או, אלקטרוני או רשום בדואר, פקסימליה באמצעות, ביד במסירה המציע מנציגי
; מסירתה במועד התקבלה כאילו תיחשב, ביד שנמסרה הודעה; החברה תחליט עליה אחרת

 או הפקסימליה למספר ייעשה אלקטרוני לדואר או פקסימליה באמצעות הודעה משלוח
 יום נתקבלה כאילו תיחשב כאמור הודעה. המציע בהצעת שנמסר האלקטרוני הדואר לכתובת

 המציע בהצעת שנמסר לכתובת ייעשה רשום בדואר הודעה משלוח; ההודעה משלוח לאחר
 מן באחת הודעה החברה מסרה. המשלוח מיום עסקים ימי 3 כעבור התקבלה כאילו ותחשב

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

, ההצעה הגשת למען בכתב: הבאות הדרכים מן באחת תימסר לחברה מציע של הודעה 21.3
 .החברה שתקבע אחרת דרך בכל או; ביד במסירה או רשמי דואר באמצעות

 יםביטוח .22

המציע, המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם  ידי עלהשירותים  מתןתחילת  בטרם
את אישור עריכת  למסור המציעונספח אישור הביטוח המצורף להם. לדרישת החברה, בכל עת, יידרש 

לפי שיקול דעתה  ,מבטחיו. מובהר, כי החברה רשאית לשקול ידי עלהביטוח לחברה כשהוא חתום 
, לרבות לאחר הודעת הזכייה, הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ובלבד שלא מכרזהבלעדי, בכל שלב ב

יכילו שונות מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל 
 לעיל.  על החובה לערוך ביטוחים כאמור כויתור, אך אין בכך כדי להשתמע מכרזהמשתתפים ב

 שבהצעות במידע ושימוש המכרז במסמכי קניין זכויות .23

 ככלבמכרז ו/או מסמכים שיסופקו,  השתתפותלצורך  מציעכל המסמכים הנמסרים ל 23.1
 מציעשל החברה; מסמכים אלה מושאלים ל הבלעדי היסופקו, למציעים כהשלמה, הם רכושש

גיש הצעתו ובין ה, בין אם הצעות להגשת האחרון המועדועליו להחזירם לחברה לא יאוחר מ
אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה  מציעאם לאו. 

 אחרת, לבד מהגשת הצעה.      

 שיקול לפי תחפוץ בו צורך לכל, תמורה ללא ממציע שיתקבל במידע להשתמש רשאית החברה 23.2
 להתקשרות הליך פרסום או כםהס או דרישות מסמך או מפרט כתיבת לרבות, הבלעדי דעתה
 הזכאי אדם ולכל ליועציה המידע את ולהעביר בכוח ספקים רשימת הרכבת לצורך לרבות
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 או מסחרי סוד בגדר שהם מרכיבים כולל ההצעה במסגרת שנמסר ומידע במידה. דין לפי לקבלו
 בו תנהג והחברה החסוי החלק ציון תוך, בהצעה במפורש הדבר יצוין, המציע של מקצועי
 .לדין בהתאם

 לרבות לדין בכפוף לחשוף רשאית תהיה, כן לעשות תחויב אם/או ו דעתה שיקול לפי החברה 23.3
 במסגרת במסגרתה שיתקבל מידע וכל המציע הצעת את, 1998-"חהתשנ, המידע חופש חוק

 לחשוף, החברה לדעת, עלול בהם העיון אשר מסמכים קטעי או מסמכים באותם למעט, המכרז
 .מקצועי סוד או מסחרי סוד

 שונות .24

מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין מסמך זה ונספחיו, יחול סדר העדיפות בהסכם  בכל 24.1
ההתקשרות אלא אם הוראות מסמך זה מטילות אחריות כבדה יותר על המציע ו/או מטיבות 

 יותר עם החברה.  

, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של במכרז תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול 24.2
 או של תנאי אחר מתנאיו. המכרז

יפו סמכות השיפוט  –זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב  למכרז בקשר מחלוקת בכל 24.3
 הבלעדית. 

או בנספחיו, תהא להם המשמעות שיש להם  במכרז אחר בסעיף הוגדרו שלא וביטויים מילים 24.4
 , אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1981 –"א התשמבחוק הפרשנות, 

 

 

 

 

 ,רב בכבוד     
 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
          

 
 
 
 

 המציע אישור

 

 _____________ המציע בשם זו הצעה להגיש מוסמכים, החתומים מטה, אנו
בחתימתנו להלן, כי קראנו את כל  מצהירים]השלם שם מלא של  המציע[, __________________ 

נספחיו ותנאיו,  על לחברהל עבודות ימיות עפיקוח ו ייעוץ שירותי למתן מכרזבעניין  המכרזמסמכי 
 ואנו מסכימים להם: םבורייהבנו אותם על 

 

 מלא שם תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 )מעטפה א'(

 

 ונספחיו ההסכם –' א נספח
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 )מעטפה א'(
 יםהשירותמפרט  -ב'  נספח

                       
וכן  הימית ההולכה מערכתעבודות ב על פיקוחשירותי חברה יספק לזוכה בתקופת ההתקשרות, ה .1

 מערכת של והרחבה תחזוקה, הקמה עבודות, תחזוקה סקריביצוע  עבורבין היתר  שירותי ייעוץ
 עבודותעל  פיקוח שירותי, הנדרש וככל לעת מעת, החברה צורכתלפי , בנוסף. הימית הגז הולכת
 .הימית ההולכה למערכת בסמיכות יםשלישי דיםצד י"ע שמבוצעות ימיות

 
זוכה . החברהועל פי דרישות בכתב ומראש של נציג החברה בהתאם לצרכי ההשירותים ינתנו  .2

ובאיכות  , בטיחותיתתמיטביבצורה  םשירותיהאחראי לביצוע כל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע 
 מצוינת.

 
בכפוף לקבלת הזמנה מפורטת מהחברה שירותי הזוכה יכללו ביצוע של עבודות פיקוח על עבודות  .3

 :לחברה, ובין היתר שירותי ייעוץ מתןימיות ו/או 
 אוויר צוללי או/ו  Inspection ROV -ב שימוש הכולל, שנתי ימי-תת סקרשל  ביצועהכנה ו .3.1

 כתיבתאיסוף נתונים, מדידה, הכנה ו כולל, הימית ההולכה מערכת של שונות בנקודות
  .הנלווים השירותים כל לרבות חות"דו

סקר  כוללכולל,  על פני כל מערכת ההולכה הימית, הסקר  מקיף שנתי 4 סקר ביצוע .3.2
 & ROV's  Work Class-ב שימוש ,Multi Beam ,Side Sonar Scanסונארי בעזרת 

Inspection  ,לרבות חות"דו כתיבתהפעלה של צוותי צוללים אוויר או סאטורציה, הכנה ו 
ובמהלכו יהא צורך בפיקוח רציף של לערך,  חודשכמשך הסקר  .הנלווים השירותים כל

 על פני כלי השייט של הסקר.  24/7היועץ 
 תשתית של צד ג' בסמיכות למערכתמעבר הכנת היתרים ל –ייעוץ בנושאי תשתית ימית  .3.3

 .ההולכה הימית
 .מערכת ההולכה הימיתהכנת מפרטים לאופן חציית  .3.4
 מפרטים לביסוס / תמיכה של מערכות ימיות.הכנת  .3.5
מפרטים להזמנת ציוד ימי/בדיקת קבלן עבודה ימי בהיבטי בטיחות עבודה  .3.6

 ימית/מקצועיות בעבודה.
 .החברהבקרת איכות על ביצוע עבודות של נותן שרותי עבודה בפרויקטים ימיים עבור  .3.7
ויועציה המשפטיים בהכנת חומר ואיסוף נתונים בנוגע למו"מ או החברה סיוע לנציגי  .3.8

 תביעה.
, הדירקטוריון, החברה הנהלת חברי בפניבתחום מומחיות הזוכה  ינושא והצגת השתתפות .3.9

 או כל פורום אחר כפי שיידרש על ידי החברה. ועדת המכרזים
כלולים ביום הפיקוח ולא תשולם תמורה נפרדת עבור  וכיו"ב חוות דעתדו"חות, הכנת  .3.10

 פעילויות אלו.
לבדוק ולאשר את תכנית העבודה לביצוע הפעילות וסקר הסיכונים שנגזר מתכנית  .3.11

 העבודה טרם תחילת הפעילות.
יוודא שהלמידה והפקת הלקחים הגיעה  –וסביבה  במקרה של אירוע בטיחות, בריאות .3.12

 לגורמי השורש, המסקנות והפעולות המתקנות ימנעו הישנות האירוע.
 
תכלול את כל האמור במפרט זה ולא תינתן כל מציע כי הצעת המחיר שהוגשה על ידי ה ,ובהרמ .4

 .תוספת בגין מתן כל שירות שהוא הנכלל במפרט זה
 אופן הזמנת השירותים: .5

החברה תהא רשאית לפנות לזוכה מעת לעת על מנת שיספק את השירותים או כל חלק  .5.1
מהם בהתאם להזמנה בכתב שתינתן לו. בתוך המועד שיקבע ע"י החברה הזוכה ימסור 
לממונה מטעם החברה תוכנית מפורטת של העבודה הנדרשת ואופן ביצועה, פירוט עובדי 

עות מוערך לכל עובד וסה"כ שעות עד הזוכה שייקחו חלק בביצוע העבודה, היקף ש
 להשלמה של העבודה וכן לוח זמנים לביצוע העבודה.

 החברה תהא רשאית לאשר או לדרוש מהזוכה לתקן את התוכנית. .5.2
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יתחיל בביצוע השירותים שנתבקשו ע"י החברה רק לאחר קבלת אישור הממונה זוכה ה .5.3
  בכתב וקבלת צו התחלת עבודה.

 :המציע בשם החתום על

 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם
 

 
    



 

 33 מתוך 19
 

 www.ingl.co.il   6158101, תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

 לה להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה
 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות

 

 )מעטפה א'(
 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר -' ג נספח

 
אני הח"מ, ___________________________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ________________ מכתובת 
_______________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

משמש בתפקיד_____________  אניאם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 
"( המציע[ )להלן: "התאגיד/עוסק מורשה –שם מלא של המציע _______________ ]ב____________

 1976 –"ו התשלב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 
פיקוח ייעוץ ו שירותי למתן פומבי"( וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: "

 (. INGL/TENDER/2021/13עבודות ימיות )מס'  לע

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .1

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

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז  □
 ממועד ההרשעה האחרונה.חלפה שנה אחת לפחות 

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  
 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***
ולעניין עסקאות לקבלת שירות  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, גם עבירה על הוראות 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2כהגדרתו בסעיף 
 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

חוק )להלן: " 1998 –"ח התשנלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף  –פה א' חלו □
 "( אינן חלות על המציע.שוויון זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:יש להמשיך ולסמן  –לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100המציע מעסיק  –(  2חלופה )  □
לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות  .4
הוא מצהיר כי פנה  –(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9לפי סעיף כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -( לעיל2למציע שסימן את חלופה ) .5
)ככל שתהיה התקשרות  חברהימים ממועד התקשרותו עם ה 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 כאמור(.

 תימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו ח
 

      _____________         ____________________ 
 חתימת המצהיר/ה      תאריך  

 אישור
"ד_______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב עו"מ הח אני

עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _________________________ מר/גב' ______________ אשר זיהה/זיהתה 
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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 )מעטפה א'(
 המציע בשם חתימה זכויות אישור -' ד נספח

 

עבודות  לעפיקוח ו ייעוץ שירותי למתן /13/2021INGL/TENDERמס'  פומבי מכרז   : הנדון
  )להלן: "המכרז"(נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  לחברת ימיות

  
 

 :כדלקמן/ת, מאשר __________  שיון, מס' רי __________________הח"מ, עו"ד/רו"ח  אני

' ____________________ מס.ז. ת נושא/גב' __________________________ מר שחתימות

' ___________________________ מס.ז. ת נושא/גב' __________________________ ומר

[ המציע שם]השלם   _________________________________________________ בשם

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

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

שאין כל צורך  ,ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע. כן אני מאשר/ת

 בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

 
 
  

________________        ____________________ 
 "ד/רו"חעו וחותמת חתימה         תאריך
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 )מעטפה א'(
 ופירוט ניסיון המציע תצהיר על עמידה בתנאי הסף –' ה נספח

 
 

 עליי כי כחוק שהוזהרתי לאחר'_____________ מס.ז. ת נושא"מ _____________________ הח אני
, בכתב, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן
 

"( ומוסמך לעשות המציעאני משמש בתפקיד________________ ב___________________ )להלן: " .1
 למתן שירותי פיקוח על עבודות ימיותמכרז פומבי לתצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת במסגרת הגשת הצעה 

(INGL/TENDER/2021/13" :החברה( שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן ;)" 

 .  זה מטעם המציע יהנני מוסמך ליתן תצהיר .2

 ההצעה במכרז התקיימו במציע כל אלה:הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת  .3

 המציע הינו יחיד עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל. .3.1

לקוחות לפחות, החל  2בייעוץ ו/או פיקוח על עבודות ימיות* )כמוגדר להלן(, עבור  ניסיוןבעל  המציע .3.2
 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 1.1.2016מיום 

 למתן כלפיו התחייבו/או ו ידו על המועסקים, מקצוע אנשי 2הציע בהצעתו לפחות  המציע .3.3
 : להלן המצטברים התנאים את מקיים מהם אחד כל אשר, במכרז ויזכה ככל השירותים

 *;ימיות עבודות על פיקוחאו \ו בייעוץשנים לפחות  3ניסיון של  בעל .3.3.1

, מדעי הסביבה, הנדסה, באחד מהתחומים הבאים: שני או ראשון בעל תואר אקדמי .3.3.2
 ;Category Aימי  מודד , מדעי הים ו/או בעל הסמכתגיאוגרפיה

, לענין תשלום שכר 1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2המציע עומד בדרישות סעיף  .3.4
 מינימום,  העסקת עובדים זרים כדין והעסקת אנשים עם מוגבלויות.

פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול מנהל  המציע .3.5
, וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים 1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 לפיו.

 שימש לאהמציע )כאשר  " הינן אחת או יותר מבין העבודות להלןעבודות ימיות* לעניין האמור לעיל "
או מכאנית \ו עבודות הנדסה אזרחית או ייעץ בקשר אליהן(:\אלא רק פיקח ו או קבלן הקמה קבלן ביצועכ

(, AUVאו \ו ROVהכוללות שימוש בכלי רכב תת מימי הנשלט מרחוק )דוגמת  עבודות ;ימיתבסביבה 
  .עבודות לצורך סקרים הידרוגרפיים

 

 

 המציע ניסיון פירוט .4

לצורך בחינת עמידת הצעתו בתנאי הסף שבסעיף  המציעאודות ניסיון  דלהלן אותלמלא את הטבלעל המציע 
, , וכן לצרף המלצותלהזמנה לקבלת הצעות 18.1להזמנה לקבלת הצעות ולצורך ניקוד הצעתו לפי סעיף  5.2

 :במידה שישנן
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות
 

פרויקט 
 מספר

לו ניתנו  הגוף שם
  השירותים

ייעוץ ו/או  בתחום השירותיםתיאור 
עבודות תשתיות ימיות פיקוח על 

תת  עומקלציין ומידת מורכבותם ) 
 (ימי

האם 
פרויקט ה

בתחום 
הגז 

 הטבעי?

 מתן תקופת
 השירותים
במסגרת 
הפרויקט 

-חודש/שנהמ)
 חודש/שנה(עד 

)שם +  ממליץ
 (טלפון

1. 

 

 

 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

 

 

    

3. 

 

 

 

 

 

 

    

4. 

 

 

 

 

 

 

    

5. 

 
 
 
 
 
 

 

    

6. 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות
 

 המשך טבלה –סיון המציע ינ

פרויקט 
 מספר

לו ניתנו  הגוף שם
  השירותים

ייעוץ ו/או  בתחום השירותיםתיאור 
ביצוע עבודות תשתיות  פיקוח על

 עומק(לציין ומידת מורכבותם )ימיות 

האם 
פרויקט 
בתחום 

הגז 
 הטבעי?

 מתן תקופת
 השירותים
במסגרת 
הפרויקט 
-)חודש/שנה
 חודש/שנה(

 (טלפון)שם +  ממליץ

7. 

 

 

 

 

 

 

    

8. 

 

 

 

 

 

 

    

9. 

     

10. 

     

 

 

  המציע צוות פירוט .5

לצורך בחינת עמידת הצעתו בתנאי  המציעעובדי אודות ניסיון  דלהלן אותטבלמידע והלמלא את העל המציע 
 :להזמנה לקבלת הצעות 18.1להזמנה לקבלת הצעות ולצורך ניקוד הצעתו לפי סעיף  5.3 הסף שבסעיף 

 
 1 איש מקצוע

 : ____________________שם .א
 
 השכלה: _________________ .ב

 
 מספר שנות ניסיון בתחום ייעוץ ו/או פיקוח על עבודות ימיות: ____ שנים.    .ג

 
רף להצעה יש לצ "לא". במידה והתשובה כן/לא[יש לציין: ]האם מועסק כעובד אצל המציע? ____  .ד

   '.ט בנספחהתחייבות כמפורט 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות
 

קבלת תואר,  אישורים על השכלה )אישור/דיפלומה על, קורות חיים מקצועיים מפורטיםיש לצרף  .ה
 1כנספח ו'על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף איש המקצוע ואישור חתום ע"י  הכשרה וכיו"ב(

תעודות הסמכה על קורסים נוספים  תעודת רישום בפנקס המהנדסים;וכן לפי העניין  למכרז;
 .; המלצות וכיו"בוהתמחויות ממוסדות אקדמאיים מוכרים

 
 

פרויקט 
 מספר

לו ניתנו  הגוף שם
  השירותים

השירותים שניתנו במסגרת הפרויקט  תיאור
 או פיקוח על עבודות ימיות \בייעוץ ו

האם 
פרויקט 
בתחום 

הגז 
 הטבעי?

 מתן תקופת
 השירותים
במסגרת 
הפרויקט 

-חודש/שנהמ)
 חודש/שנה(עד 

)שם +  ממליץ
 (טלפון

1. 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

    

3. 

 

 

 

 

    

4. 

 

 

 

    

5. 

 
 
 

 

    

 

 2איש מקצוע 

 : ____________________שם .א
 
 השכלה: _________________ .ב
 
 עבודות ימיות: ____ שנים.   ייעוץ ו/או פיקוח על מספר שנות ניסיון בתחום  .ג
 
במידה והתשובה "לא" יש לצרף להצעה . [לא/כן: לציין יש]האם מועסק כעובד אצל המציע? ____  .ד

 '.  בנספח טהתחייבות כמפורט 
 
, תואר קבלת על דיפלומה/אישור) השכלה על אישורים, לצרף קורות חיים מקצועיים מפורטיםיש  .ה

 1'ו כנספח המצורף בנוסח על היעדר ניגוד עניינים איש המקצוע י"ע חתום ואישור( ב"וכיו הכשרה
וכן לפי העניין תעודת רישום בפנקס המהנדסים; תעודות הסמכה על קורסים נוספים  למכרז;

 .; המלצות וכיו"בוהתמחויות ממוסדות אקדמאיים מוכרים
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות
 

פרויקט 
 מספר

לו ניתנו  הגוף שם
  השירותים

השירותים שניתנו במסגרת הפרויקט  תיאור
 או פיקוח על עבודות ימיות \בייעוץ ו

האם 
פרויקט 
בתחום 

 הגז
 הטבעי?

 מתן תקופת
 השירותים
במסגרת 
הפרויקט 

-חודש/שנהמ)
 חודש/שנה(עד 

)שם +  ממליץ
 (טלפון

1. 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

    

3. 

 

 

 

 

    

4. 

 

 

 

    

5. 

 
 
 

 

    

 

 .אמת - תצהירי תוכן וכי חתימתי היא זה גיליון בשולי המופיעה החתימה כי מצהיר הנני
 

_________________ ____________________________ 
  חתימה תאריך

  
 
 
 
 

 עו"ד אישור
 

.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, מ"ד )עו"מ,______________ הח אני
ידי ת.ז. -במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה מס'_________________ / 
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן הנני 

 מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.
 

_________________ ____________________________ 
 וחותמת חתימה יךתאר
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 )מעטפה א'(
 

 )מציע( עניינים ניגודהיעדר הצהרה והתחייבות בנושא  –' ו נספח
  לכבוד
 "(החברה"להלן: ) בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת

 
 לכבוד 

 "(נתג"ז" / "החברה)" חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 ]ח.פ./ שותפות/ ת"ז[______________ ]שם מלא[ ם _________________ מי ובשהח"מ מצהיר בזה בש יאנ

 "( כדלקמן: המציע)להלן: "

 (. המצהיר תפקיד לציין)יש  הנני משמש בתפקיד _________________ במציע .1

 .מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע הנני .2

ידינו בעבור הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על  .3
 החברה ו/או להימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.

בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת לקראת חתימת ההסכם או  .4
במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה, כל מידע הקשור בהיותנו בעל מניות / ני"ע / דירקטורים 
בתאגיד / בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה ו/או התשתיות ו/או כל גוף אחר רלוונטי, 

 המתחרה בעסקי החברה. 

תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין  .5
נה על ידינו בעבור החברה, ואין בתפקידינו או בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, עם העבודות שתבוצע

עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה. במקרה של 
 הננו, בישיבות השתתפותנו במהלך לרבות, לחברה ותהיווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבוד

, כן כמו. אפשרי עניינים ניגוד על לנו כשייוודע מייד, החברה"ל נכלמ או לממונה כך על להודיע מתחייבים
 ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו

 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים

, לא נציע ו/או לא 1977-חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  .6
ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו 
מכל סיבה, עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר, כל טובת הנאה, לרבות המלצה ו/או 

או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או 
הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או 

ו מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה עובד החברה ו/א
 הנובעים ממנו.

אנו, לרבות מי שביצע מטעמנו עבודות לפי הליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו, לא  .7
סוים שבו נייצג מבקש בקשה לתאום כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג שהחברה שותפה לו בעניין המ

טיפלנו ו/או מי מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם, אלא אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של 
החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך 

 בתוקפה ללא הגבלת זמן גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה. 

שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי  לא שידלנו ו/או .8
מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי / סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או 

  הזמנה הנובעים ממנו, וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה .9
מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית, וכן לא נעשה כן 

 לאחר מועד חתימת ההסכם.
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ינו ומי מטעמנו שיהיו אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני המשנה שלנו, נציגינו, סוכנ .10
מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/או 

 הזמנה הנובעים ממנו. 

 הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו. .11

ינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובות .12
 תפקידנו כנותן שירותים לחברה. 

הננו מצהירים, כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את כל  .13
 הוראותיה.

 :או ללקוחותיה ומי מטעמו לחברה המציעהעדר זיקה אישית / קירבה משפחתית של  .14

 (:לסמן את הרלבנטי יש)

  או  המציעלמי ממנהליו ו/או עובדיו של  אין ,להליך המציעהריני להצהיר כי במסגרת הגשת הצעת

מי מטעמו זיקה אישית או קירבה משפחתית כלשהי למי מהבאים: לבעלי המניות / חברי ההנהלה 
)חברת נתיבי הגז הטבעי  / לקוחות החברה/ ספקי החברהעובדי החברה // חברי הדירקטוריון

נדרש לבצע חקירה  שהמציעבלבד ומבלי  המציעלישראל בע"מ(, ככל שקיימת כזו על פי ידיעת 
 בעניין. 

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

נתיבי הגז הטבעי )חברת  , לקוחות החברה, ספקי החברהחברי הדירקטוריון, עובדי החברה
 (.לישראל בע"מ

 

 יש למלא את הטבלה הבאה: זיקה אישית או קירבה משפחתית כלשהיקיימת שבמידה 

 

 

 :ללקוחותיו של המציע ט אודותורפי .15

או בכל או אנרגיה ו//הגז הטבעי ו בתחוםאת כל הגופים הפועלים בישראל  להלןבטבלה  לפרטעל המציע 
, כמוגדר מציעלצד המקושר לקשור, המקבלים או מספקים שירותים מהמציע או אל המציע )או  תחום

אפשרי העלול להיווצר בין פעילויות המציע )או הצד  עיניינים( ומידע אחר הנוגע לניגוד לעיל 14בסעיף 
 המקושר למציע( לבין החברה.

 

תיאור ו הגוף שם
 השירותים

זיקה ה פירוט
אישית או קירבה ה

 משפחתית
  השירותיםמתן מועד   סטאטוס
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 ולראיה באנו על החתום בשם המציע:

 

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ עו"ד_____________ מס' רישיון _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ 
הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר/גב' __________________ אשר 

מס'____________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 
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        

לו ניתנים  הגוף שם
 יםמהות השירות השירותים

 סטאטוס

 בלתי פעיל( \)פעיל 
 מועד מתן השירותים

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 תאריך חותמת חתימה  תפקיד שם מלא
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 )מעטפה א'(
 (איש מקצוע) עניינים ניגודהיעדר הצהרה והתחייבות בנושא  – 1'ו נספח

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

 
בזה  ומתחייב מצהיר__________________________, ת.ז. ________________,  י הח"מ,אנ

 כדלקמן: 
 
ותצהירי והתחייבות זו  _________________ -ב_________________  בתפקידמשמש  הנני .1

 ייעוץ שירותי למתן INGL/TENDER/2021/13' מס פומבי במכרז הצעה מהגשתניתנת כחלק 
  .מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי לחברת עבודות ימיות לעפיקוח ו

עבודות שיבוצעו על ידי בעבור ל הקשור בכל שהוא עניינים ניגוד מכל להימנע בזאת מתחייב יהרינ .2
 .עניינים לניגוד חשש ליצור העלול קשר מכל ולהימנעו/או מי מטעמה  החברה

 חתימת לקראת עת בכל, לחברה מסורא יאנ, לעיל מהאמור לגרוע בכך שיהיה ומבלי היתר בין .3
/  מניות בעל יבהיות הקשור מידע כל, החברה ידי על ייקבע אשר במועד ביצועו במהלך או ההסכם

 התשתיות או/ו האנרגיה או/ו הטבעי הגז משק בתחום העוסק בגוף/  בתאגיד דירקטורים/  ע"ני
 . החברה בעסקי המתחרה, רלוונטי אחר גוף כל או/ו

 בין, כלשהו עניינים ניגודחשש ל ליצור עלולים או יוצרים אינם האחרים עיסוקי או/ו תפקידי .4
 ואין העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה, עם, עסקי ובין מקצועי בין, בעקיפין ובין במישרין

עבודות שיבוצעו על ידי בעבור ה את לבצע ביכולתנו לפגוע כדי האחרים עיסוקינו או בתפקידינו
 במהלך לרבות, לחברה ביצוע העבודות כדי תוך עניינים ניגוד היווצרות של במקרה. החברה

 ניגוד על לנו כשייוודע מיד, החברה ל"למנכ כך על להודיע מתחייבים הננו, בישיבות השתתפותנו
 בנסיבות והמקובלים הסבירים האמצעים בכל לנקוט מתחייבים אנו, כן כמו. אפשרי עניינים
 .בחוק וכמתחייב החברה להוראות בהתאם ולפעול העניינים ניגוד להסרת מיידית לדאוג, העניין

 נציע לא, 1977-ז"התשל, העונשין חוק לרבות, הדין מכוח עלינו החלים והאיסורים לחובות בנוסף .5
 זה הסכם ביצוע בעת לרבות ,עת בכל, בעקיפין או/ו במישרין, נבקש או/ו נקבל או/ו ניתן לא או/ו
 טובת כל, אחר של עסקו או/ו עסקינו או/ו אדם עבור או/ו עבורנו, סיבה מכל סיומו לאחר או/ו

 ובין בהסכם בין, ערך בעל דבר כל או/ו כסף או/ו זכות או/ו החלטה או/ו המלצה לרבות, הנאה
עבודות ה ביצוע על בעקיפין או/ו במישרין להשפיע במטרה, אחרת בדרך ובין רשות של כמעשה

 מעשה או/ו החלטה על או/ו או הזמנה הנובעים ממנו/או כל הסכם ו/בקשר להליך ההתקשרות ו
 גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא של או החברה של מחדל או/ו

 .ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל או/ו תקשרותהה להליך בקשר, אחר
 החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה תישיתפ או/ו תישידל לא .6

 או/ו התקשרות להליך הקשור סודי/  חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו
  .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן, ממנו הנובעים הזמנה או/ו הסכם כל

 החברה עובד או/ו בחברה משרה נושא עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה תישיתפ או/ו תישידל לא .7
, תחרותית לא או/ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמה מי או/ו

 .ההסכם חתימת מועד לאחר כן נעשה לא וכן
 .זו בהצהרה הכלול כלשהו בעניין או/ו בפרט שינוי כל על לחברה מיידית להודיע מתחייב יהננ .8
 החלות הסכם או דין כל הוראות פי על ימחובותי לגרוע כדי זוי והתחייבותי בהצהרת באמור אין .9

 .  לחברה שירותים כנותן יתפקיד בתוקף עלינו
 את לקיים מתחייב יוהננ, תוכנה את הבנו, חלקיה כל על זו הצהרה היטב אתיקר כי מצהיר יהננ .10

 .הוראותיה כל
 
 
 

 :המציעבאנו על החתום בשם  ולראיה
 

 
 

 
 
 

 
 

 שם מלא .ז.ת חתימה תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות
 

)מעטפה א'(   
 

 אישה טתבשליצהיר בדבר תאגיד ת -' ז חנספ
 

אני, עו"ד/רו"ח ______________________, מאשר/ת בזאת כי 
הינו בשליטת אישה כהגדרתו [ יש למלא: שם התאגיד/העסק_____________________________ ]

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בסעיף 
 

 _____.המחזיקה בשליטה הינה גב' ____________________, ת.ז. _________________
 
 
 
 

 
 
 

 תצהיר בעלת השליטה
 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה בזאת כי 
נמצא [ יש למלא: שם התאגיד/העסק]__ _____התאגיד / העסק ________________________

 .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף בשליטתי בהתאם 
 
 
 
 
 

     

 חותמת  חתימה  שם מלא

 

 

     
 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 )מעטפה ב'( 
 מחירהטופס הצעת  -' ח נספח

 
 (להסכםכנספח יצורף עם חתימת ההסכם )

 

)להלן: נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  לחברת עבודות ימיות לעפיקוח ו ייעוץ שירותי למתן( INGL/TENDER/2021/13 )מס' פומבי למכרזמגיש את הצעתי  הריני
 :דלקמןכ "(המכרז"
 

   כתב כמויות

 תיאור השירות #
 כמות

משוערת 
 לשנתיים

 מירבי מחיר
 (ח"ש) ליחידה

אחוז הנחה מוצע על 
 המירביהמחיר 

 ליחידה
 

)אחוז הנחה שלא 
 (20%יעלה על 
 

מוצע  יחידה מחיר
 לאחר הנחה 

 (ח"ש) 

מוצע מחיר  סה"כ
 לאחר הנחה 

מחיר יח' מוצע אחרי )
הנחה* כמות משוערת 

 (לשנתיים
 (ח"ש)

כולל כתיבת  *ימיות עבודות על פיקוח יום 1
 _____ _____ _____% 3,300 90 )ללא לינה( דוחות

כלי על  לינהכולל  *על עבודות ימיות יום פיקוח 2
 _____ _____ _____% 3,960 45 וכתיבת דוחות שייט

כלי על  הלינ* כולל על עבודות ימיות יום פיקוח 3
 _____ _____ _____% 4,125 20 וכתיבת דוחות חגיםאו ב בשבתותשייט 

 _____ _____ _____% 220 400 **זוטר יועץ עבודה שעת 4

 _____ _____ _____% 300 400 ***בכיר יועץ עבודה שעת 5

 _____ _____ 1-5 סעיפים"כ סה 
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בהתאם להוראת  ,ימית למערכת בסמיכות שלישי צד ודותעבאו על \של החברה ו ימיתההולכה ה מערכתבעבודות אשר מתבצעות פיקוח על  – על עבודות ימיות פיקוח יום*
 ולא תשלום תמורה נוספת עבור כתיבת דוחות ביום הפיקוח. דוחות כתיבת כולל. יובהר כי יום הפיקוח שעות עבודה 12, בהיקף של עד החברה

 שנים. 10 עדבעל ותק מקצועי של  –זוטר יועץ  **
 שנים.  10 מעלבעל ותק מקצועי של  –יועץ בכיר  ***

 
 

 המחיר הצעת למילוי הוראות

 ."ממע כוללים אינם לעיל המחירים .1

 . לא ניתן להגיש אחוז הנחה שלילי )תוספת(ו יש למלא אחוזי הנחה שלמים בלבד . כמו כן,20%יעלה על  לאלעיל  בטבלההמוצע ליחידה שינקוב המציע  אחוז ההנחה .2
 

. המחיר המוצע על ידי/נו כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים, שנקבנו לעיל בהתאם לתעריפים תהיהלזוכה שנקבל ידוע לנו כי התמורה 
 נסיעות, הוצאות משרדיות, כל מס, לרבות מע"מ. התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים.  שכר עבודה, לרבות 

 
עוד אנו מאשרים כי הכמויות שצוינו מעלה הינן כמויות  .חברההוציא תבכתב ומראש שהזמנה אני/אנו מצהיר/ים כי הובא לידיעתי/נו כי השירותים יינתנו בהתאם ל

 , וכי החברה תשלם לזוכה רק עבור כמויות שהוזמנו על ידה ובוצעו בפועל.משוערות בלבד לצורכי השוואה
 

לרבות בקשר עם הגשת ההצעה הכספית, הבנתי אותם, אין לי כל סייג לגביהם, הצעתי שלמה  ,ונספחיו המכרזאת כל מסמכי נו בעיון כי קרא ,המציע בשם מאשר הריני
 והתמורה שבהצעתי כוללת את כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו, לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ. 

 
 :להלן בחתימתי לעיל האמור את לאשר הריני

 
 תאריך חותמת חתימה תפקיד מלא שם
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 )מעטפה א'(
 איש מקצוע שאינו מועסק ע"י המציע אישור - ט' נספח

 

 אל 
 [המציע]שם ..................................... 

 
 

עבודות  לעפיקוח ו ייעוץ שירותי למתן /13/2021INGL/TENDERמס'  פומבי מכרז   : הנדון
  )להלן: "המכרז"(נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  לחברת ימיות

  
 

בזאת כי אני אשמש  /תמאשר ______ ______זהות ____, מס' ______________ הח"מ,  אני

 כאיש מקצוע מטעמכם לצורך מתן השירותים במכרז, ככל ותוכרזו כזוכים בו.

 

 
 
  

________________        ____________________ 
  חתימה          תאריך

 


