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באמצעות דוא"ל
הנדון :הבהרה מס'  – 1מכרז פומבי לביצוע סקר טיב מעטפת הצינור ומערכת הגנה קתודית
(מס' )INGL/TENDER/2021/24
 .1כללי
 .1.1אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.1ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .1.1השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל
מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
 .1.1עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו כשהם
חתומים בכל עמוד.
 .1הבהרה מס'  1למסמכי המכרז
.1

סעיף

שאלות

מכרז ,סעיף 16

מבוקש לקבל הבהרה לעניין אופן כמפורט בסעיף  16.1על המציע לסרוק את
הצעתו על כל צרופותיה ,בצבע ולשלוח
הגשת ההצעה.
זאת בשני קבצי  PDFנפרדים המסומנים
כקובץ מס'  1וקובץ מס' .1
הנחיות לענין תכולת ההצעה הינם
כמפורט בסעיף .17
לתשומת ליבכם :קובץ מס'  2יתייחס רק
להצעת המחיר ויכלול רק את טופס הגשת
הצעת המחיר שבנספח א' למכרז שמולא
ונחתם על ידי המציע ,בהתאם להנחיות
שבסעיף  .18אין לצרף את הצעת המחיר
או כל מידע ביחס אליה לקובץ מס' .1

.1

מכרז,
17.1.1

.1

מכרז ,סעיף 18.8

הבהרות  /תשובות

סעיף מבוקש לקבל הבהרה לעניין לא צורף תקליטור למסמכי המכרז.
התקליטור שנרשם שמצורף מדובר בנספחי בטיחות שנשלחו לכל
המשתתפים.
למסמכי המכרז.
מבוקש לקבל הבהרה לעניין ר' ס'  11להסכם אשר מפרט את מנגנון
מנגנון תשלום בגין שינויים השינויים ,תוספות והפחתות.
ותוספות.
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.1

מכרז ,סעיף 10

מבוקש לקבל הבהרה לעניין ההצעה הזולה ביותר תזכה את המציע
בניקוד של  70נקודות ושאר ההצעות
מנגנון ניקוד ההצעות הכספיות.
תנוקדנה באופן יחסי להצעה הזולה
ביותר.
לדוגמא:
הצעה זוכה 70( ₪ 100 -נקודות)
הצעה השנייה בטיבה₪ 110 -
 70 * 110 / 100נקודות =  61.6נקודות.

.5

מכרז ,סעיף 10.1

האם ניקוד האיכות יינתן כמפורט בשורה הראשונה בטבלת ניקוד
לתוספת ק"מ לסקר  CIPSבלבד האיכות ,הניקוד בסעיף זה יינתן ביחס
או לסקר מכל סוג שנדרש במכרז לסקר  CIPSבלבד.
()IFO/DCVG/CIPS

.6

מכרז ,סעיף 10.1

האם יינתן ניקוד איכות גם
לסקרי קרקע? (גם הם בתכולת
העבודה).

לא.

.7

מכרז ,סעיף 10.1

מהו מנגנון בחירת הצעה זוכה?

.8

מכרז ,סעיף 10.1

מבוקש לקבל הבהרה כיצד לצרף
דוגמאות של סקרים וקורות חיים
של אנשי המקצוע.

ההצעה הזולה ביותר תזכה את המציע
בניקוד של  70נקודות וההצעה האיכותית
ביותר תזכה את המציע ב 10נקודות,
כמפורט בסעיף  10.1ב' למכרז.
יש לצרף את הדוחות והקורות החיים וכל
שאר המסמכים המפורטים בסעיף בסעיף
 17.1למכרז במסגרת קובץ  PDFמס' .1

.9

מכרז ,סעיף  ,6האם תנאי הסף וניקוד האיכות ישנם סעיפים בתנאי הסף ובניקוד האיכות
אשר מתייחסים רק למציע ,ואילו ישנם
מתייחסים רק למציע?
20.1
סעיפים אשר מתייחסים לניסיון אנשי
המקצוע המוצעים על ידו .הנ"ל מפורט
בסעיפים  6ו 10למכרז.

 .10מכרז ,סעיף 24.2

מה נחשב לסוד מסחרי של כמפורט בסעיף ,על המציע לציין מפורשות
המציע? הצעת מחיר? פירוט במסגרת הצעתו את החלק/ים אשר יש
בהם לדעתו סוד מסחרי או מקצועי.
הנסיון של המציע? הדוחות
מובהר כי הצעת המחיר אינה נחשבת
הטכניים לסקרים השונים?
כסוד מסחרי .ועדת המכרזים של החברה
תדון בנושא חלקים החסויים בטרם
חשיפתם בהתאם להוראות הדין.

 .11מכרז ,סעיף 24.2

באיזה אופן אנו מבקשים שמידע ר' מענה לשאלה  10לעיל.
מסוים ייחשב כסוד מסחרי
ובאיזה שלב? מי מחליט האם
חומר שמועבר אליכם הוא סוד
מסחרי או לא?

 .11מכרז ,סעיף 24.2

מבקש שחומר המכרז לא יועבר העיון במסמכי המכרז הינו בהתאם
לגורם חיצוני כלשהוא מחוץ להוראות הדין בנושא.
לנתג"ז.
מקבלים הודעות זכיה ואי זכיה מופצות בהתאם
המשתתפים
כיצד
להחלטות ועדת המכרזים של החברה,
הודעות זכיה ואי זכיה במכרז?
לפרטי איש הקשר אשר פורטו במסגרת
ההצעה למכרז.

 .11מכרז ,כללי
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 .11מכרז ,כללי

 .15מכרז ,כללי

בהצעת כמפורט במסמכי המכרז ,העיון במסמכי
ניתן לעיין
האם
הזוכה/בפרוטוקול ועדת המכרזים הצעות שיוגשו למכרז הינו בהתאם
להוראות המכרז והדין.
לאחר פרסום הזוכה?
יערך
האם
?BEST&FINAL

הליך לא.

 .16מכרז ,נספח א' ,האם החברה תשלם תוספת כמפורט בנספח ב' ,מפרט השירותים,
מחיר ,תשלום בגין הכנת הדו"ח בעת סעיף  ,5.1הגשת דוח בדיקה ע''פ מקטע,
הצעת
ניתוח הסקר והמלצות הינו חלק מסקר
ביצוע סקר ?CIPS
סעיף 1
ה CIPSולא תשולם תמורה נוספת בגין כך
 .17מכרז ,נספח א' ,האם תשולם תמורה נוספת בגין כמפורט בנספח ב' ,מפרט השירותים,
מחיר ,הכנת דוחות בעת ביצוע בדיקת סעיף  9.1ו ,9.1-הגשת דוח הבדיקה כלולה
הצעת
במחיר ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין
סעיף  DCVG 1,5ובדיקת קרקע?
כך.
 .18מכרז ,נספח א' ,האם תשולם תמורה נוספת בגין סקרי  DCVG/IFOיבצעו לאחר סקר
מחיר ,ניקוי השטח לצורך ביצוע סקר  CIPSובהתאם לממצאים וניתוחן
הצעת
 IFO /DCVGבמידת הצורך לפי
סעיף 1
אם ידרש ניתוח תוואי נוסף ,תשולם
סעיף  1בטופס הצעת המחיר?
תמורה נוספת בהתאם למפורט בסעיף 11
להסכם.
 .19מכרז ,נספח א' ,מבוקש לקבל תוספת לתמורה הבקשה נדחית.
מחיר ,עבור עבודות דרומית לרמת חובב,
הצעת
צפונית לדברת ועבור תוואי
כללי
הצינור במזרח או לחילופין
תוספת נסיעה למרחק.
 .10מכרז ,נספח ב',
מפרט
השירותים ,סעיף
5.1

 .11מכרז ,נספח ב',
מפרט
השירותים ,סעיף
7

לצורך סקר  CIPSעל פי התקנים במידת הצורך ,מיתוג מיישרי זרם של
בעלי תשתיות סמוכות יבוצע ע''י הקבלן
הרלוונטיים נדרש מיתוג של
הזוכה.
מיישרי זרם של בעלי תשתיות
סמוכות ,במידה והם משפיעים על תיאום יבוצע ע''י נתג''ז.
הקו הנמדד .מי אחראי לתיאום
עם בעלי התשתיות הסמוכות אם
נדרש? מי אחראי להרכבת
האינטרפטורים במיישרי זרם
אלו? כיצד תשולם התמורה בגין
תיאום זה או הרכבת
האינטרפטורים במידה והם
באחריות המציע? כיצד משולמת
העבודה של התקנת/סנכרון
האינטרפטורים (גם אם אלו רק
של נתג"ז וגם אם אלו של בעלי
תשתיות סמוכות?
מבוקש לעדכן את יום העבודה כך הבקשה מתקבלת.
תירשם תוספת למילים "שעות סעיף  7.1לנספח ב' למכרז (מפרט) ,יתוקן
העבודה הינן עד השעה  17:00או כך:
עד כ 15דקות לפני רדת חשיכה,
"שעות העבודה לביצוע הסקרים ומתן
המוקדם מבין השניים"

השירותים הינם בימים א'  -ה' 7:30
(התייצבות באתר העבודה) עד  17:00או
עד כ 15דקות לפני רדת החשיכה,
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המוקדם מבין השניים ,בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי של נציג נתג"ז בשטח (להלן:
"יום עבודה מלא") של עד  8.5שעות עבודה
ביום ,לא כולל ימי שישי ,שבת ,ערבי חג
וחגי ישראל".
 .11מכרז ,נספח ב' ,בסקר  DCVG /IFOנדרש לסיים
מפרט
את הסקר בנקודת מדידה .מאחר
סעיף
השירותים,
וסקר זה הוא ביומית נדרש שאם
7
מגיעים לנקודת מדידה אחרונה
לפני  ,17:00ועד  17:00לא ניתן
להגיע לנקודת המדידה הבאה
ייגמר יום העבודה בנקודת
המדידה האחרונה אליה הגענו
לפני  17:00ולא נידרש לעבוד
מעבר ל 17:00אלא בהסכמת שני
הצדדים (נתג"ז והמציע).
 .11מכרז ,נספח ב',
מפרט
השירותים ,סעיף
9.1.1

 .11מכרז ,נספח ב',
מפרט
השירותים ,סעיף
9.1

בסעיף  7למפרט ובמענה לשאלה  11לעיל
מוגדרות שעות העבודה,
יש לתכנן את יום העבודה והמשימות
הנדרשות בהתאם.

במפרט נדרש שהדוח יכלול הדוח יכלול קורדינטות ברשת ארץ ישראל
"קורדינטות ברשת בינלאומית החדשה.
ארץ ישראל החדשה".
נא ציינו האם ברשת בינלאומית
או ברשת ישראל החדשה?
נא ציינו האם לכל סוג של
סקר/דוח נדרשת רשת קורדינטות
אחרת.
האם נדרשת שמירת כל הנתונים בסקרי  DCVG/IFOיש לשמור את
לכל אורך הקטע הנבדק או רק הנתונים של הקטע הנבדק והמוגדר מראש
שמירת המיקומים בהם נמצא בהתאם לתוצאות סקר .CIPS
פגם?

 .15מכרז ,נספח ב' ,מה הרזולוציה (איזה
של מכשיר )GPS
מפרט
השירותים ,סעיף למדידת הקורדינטות
הנמצא? האם נדרש
9.1
המציע?

רמת דיוק באמצעות  GPSבמכשיר הבדיקה.
הנדרשת לא נדרשת מדידה ע''י גורם חיצוני.
של הפגם
ציוד של

 .16מכרז ,נספח ב' ,מבוקש לקבל הבהרה כי תשולם הבקשה מתקבלת.
תמורה בגין יום עבודה מלא עבור
מפרט
סעיף  9.1.1יתוקן כך" :התמחור יתבצע
השירותים ,סעיף חישוף שטח.
ע''פ יום עבודה בהתאם להגדרת שעות
9.1.1

העבודה לחישוף וניקוי תוואי השטח (8
שעות עבודה) .חלקו של יום עבודה
יתומחר כמחיר יום עבודה מלא המוצע
בסעיף  ,1ניקוי תוואי השטח ,בטופס
ההצעה למכרז".

 .17מכרז ,נספח ב' ,האם בעת עבודות חישוף השטח אין לבצע עבודות ללא נוכחות נציג נתג"ז
תהיה נוכחות נציג נתג"ז או נציג בשטח.
מפרט
השירותים ,סעיף מטעם המציע? כיצד מתומחר
שכר המלווה?
9.1.1
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 .18מכרז ,נספח ב' ,מאחר והאחריות לבטיחות היא לא מקובל .ההחלטה על החישוף תתקבל
של הקבלן בלעדית (לפי סעיף  3.1ע''י מפקח מטעם נתג''ז בשיתוף הקבלן
מפרט
מבקש המבצע ובהתייעצות עמו.
סעיף
השירותים,
בהסכם)
9.1.1
שהאחריות/ההחלטה על חישוף
תהייה של הקבלן.
 .19מכרז ,נספח ב' ,בסעיף זה הקבלן נדרש לבצע 4
ק"מ סקר ליום .האם רק סקר נדרש  1ק''מ ליום עבור סקר .CIPS
מפרט
סעיף
השירותים,
 IFO/DCVGאו גם סקר ?CIPS
10
 .10מכרז ,נספח ב' ,מבוקש לתקן את נושא הספק יום הבקשה נדחית.
העבודה כך שלא יוגבל לפי לפחות אין שינוי בתנאי המכרז.
מפרט
השירותים ,כללי  1ק"מ ליום ולא לפי שיקול דעתו
הבלעדי של נציג נתג"ז ,אלא
הדבר יוחלט לפי ההספק בשטח
בדיון והסכמתו של נציג המציע.
 .11מכרז ,נספח ב' ,מבוקש לקבל הבהרה האם הציוד כלל הציוד והמכשירים הנדרשים לביצוע
והמכשירים הנדרשים לסקרים העבודות המפורטות בהצעה ובמפרט
מפרט
השירותים יסופקו ויבוצעו ע"י המציע
השירותים ,כללי יסופקו ע"י נתג"ז.
בלבד.
החברה לא תספק ציוד או כח אדם לביצוע
העבודות ,למעט נציג מפקח בשטח.
 .11הסכם ,סעיף 1.1

מבוקש לעדכן ולהוסיף לסעיף את הבקשה נדחית.
התוספת הבאה:
"במזג אויר קיצוני או עומס חום

 .11הסכם ,סעיף 1.1

מבוקש לעדכן ולהוסיף לסעיף את הבקשה נדחית.
התוספת הבאה:
"כניסה לשטח חקלאי מרוסס או

כבד לא יבוצעו מדידות בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי של
הקבלן".

שטחים עם צמחייה סבוכה יהיה
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
הקבלן".
 .11הסכם,
11.1

סעיף מבוקש לעדכן את הסעיף ולהוסיף הבקשה נדחית.
את התוספת הבאה:
"בכל מקרה בו קיימים חילוקי

 .15הסכם,
11.10

סעיף מבוקש לקבל הבהרה לעניין כמפורט בסעיף  11.8להסכם ,הקבלן יגיש
בתוך חמישה ימים ממועד אישור הממונה
תשלום החשבוניות.
את דוח העבודה ,חשבון חודשי לתשלום
עפ"י דוח העבודה המאושר ,בגין החודש
שלאחר החודש אליו מתייחס החשבון.

דעות לגבי חוסר מקצועיות/חוסר
יושר בין נציג החברה ובין נציג
הקבלן יערך בירור בין ממונה
מטעם הקבלן לממונה המקצועי
מטעם נתג"ז".

החברה תבצע את התשלום בשיטת "שוטף

עמוד  5מתוך 6

 30 +יום" ממועד קבלת החשבון על
רצופיו בחברה.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה מס'  – 1מכרז פומבי לביצוע סקר טיב מעטפת הצינור
ומערכת הגנה קתודית וכן ,ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי ההזמנה לכל דבר ועניין ,כאילו נכלל בהם
מלכתחילה .אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי ההזמנה הינם כמפורט
במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה ,ככל
שישלח ,בעתיד.

תאריך__________________ :

חתימה ________________ :חותמת________________ :
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