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.1

הגדרות

במכרז זה ,תהיה למונחים שלהלן הפרשנות שבצידם:
"בעל זיקה"
"ההסכם"
"הזוכה" או
"הספק"
"החברה" או
"נתג"ז"
"הצעה"

 בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך,התשכ"ח – .1968
ההסכם המצורף למכרז זה וכן מסמכי המכרז על כל נספחיהם חתומים על ידי
 החברה והזוכה ,וכל מסמך אחר אשר המכרז ו/או ההסכם מפנים אליהםבמפורש אף אם לא צורפו.
 מציע במכרז שהחברה הודיעה לו כי הוא הזוכה על-פי תנאי המכרז. חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ או וועדת המכרזים של החברה בהרכבהכפי שהוא מעת לעת ,לרבות צוות מטעמה שמונה לשם בדיקת ההצעות.
הצעת מציע במכרז הכוללת את כל המסמכים שצירופם נדרש על-פי המכרז
 ונספחיו כשהם מלאים כנדרש וחתומים כדין ,בצירוף מסמך זה וכל הבהרה אותיקון לו.

"הצעת המחיר"
או "כתב כמויות"

-

"הממונה"

-

"מערכת
ההולכה"

-

"השירותים"

-

טופס הגשת הצעת מחיר וכתב הכמויות המפרט את היקף ,סוג השירותים
והתמורה נשוא מכרז זה ,שיגיש המציע בנוסח נספח ח' המצ"ב .החברה
רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את טופס הצעת המחיר בהתאם
לצרכיה.
סמנכ"ל התפעול של החברה ו/או מי מטעמו אשר יהווה את נציג החברה לצורך
ביצוע ההסכם ובעל הסמכויות המסוימות המוקנות לו בהסכם.
המערכת הארצית להולכת גז טבעי בישראל ,כהגדרתה בסעיף  2לחוק משק הגז
הטבעי ,התשס"ב – .2002
שרותי פיקוח על עבודות תשתית לאורך תוואי ההולכה של גז טבעי בלחץ גבוה
ותאום תשתיות הכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם וכל
שירות אחר שיתן הזוכה לחברה.

.2

רקע כללי על החברה

2.1

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה,
שהינה בעלת רישיון בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב ,2002-להקים ולתפעל את
מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל .מערכת זו כוללת ,בין היתר ,צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה
בתוואי קיים של כ 750-ק"מ ,תחנות קבלה לגז ,תחנות להגפת גז ,תחנות להפחתת לחץ הגז
( )"Pressure Regulating Metering Station" - PRMSהפרושות ברחבי הארץ.
החברה ממשיכה לבנות את מערכת ההולכה הימית וישנם מקטעים נוספים שלה המצויים
בהליכי תכנון .החברה צפויה להרחיב את מערכת ההולכה הקיימת במאות ק"מ נוספים במהלך
השנים הקרובות.
הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות עצומה למשק הישראלי ,הן מבחינה
כלכלית ,הן מבחינת איכות הסביבה ,והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק.
בשל דחיפותו ,מוקם הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי ממשלת ישראל ועל פי
התחייבויות החברה ללקוחותיה.
תוואי 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.

2.2

2.3

2.4

 2.5מידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת .www.ingl.co.il
 2.6הרקע המובא לעיל וכן כל מידע שבאתר האינטרנט של החברה הינו לידיעה כללית בלבד ,ואין בו
כדי להוות מצג או התחייבות כלשהם מצד החברה.

חתימה___________ :

עמוד  3מתוך 42

.3

מהות ההתקשרות ותנאיה
 3.1ההתקשרות נשוא מכרז זה ותנאי ההתקשרות הם בהתאם ובכפוף לתנאי מכרז זה על נספחיו,
לרבות ההסכם המצורף כנספח א' ושאר הנספחים ככל שצורפו למכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד
ממכרז זה .החברה לא תישא בכל מקרה באחריות כלשהי כתוצאה מאי עיון המציע ,מכל סיבה,
במסמכי המכרז על נספחיו לרבות בהסכם.
 3.2השירותים הנדרשים לחברה כוללים בין היתר:

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

3.2.1

מתן שירותי פיקוח צמוד על ביצוע עבודות תשתית המבוצעות לצד מערכת ההולכה לגז
טבעי (להלן" :שירותי הפיקוח") .מטרת שירותי הפיקוח הינה לוודא ,כי עבודות צד ג'
מבוצעות בבטיחות ומבלי לסכן ולפגוע בתשתית מערכת ההולכה ,בהתאם לתיאום מראש
עם החברה ובהתאם לתוכניות המאושרות לביצוע השירותים .במידת הצורך ,במקרה של
חשש לסכנה לפגיעה או פגיעה בפועל בתשתית מערכת ההולכה ,השירותים יכללו גם עצירת
העבודות לצורך ביצוע תיאום כאמור;

3.2.2

ביצוע סיורים לאורך תוואי צינור מערכת ההולכה ,בין באופן יזום ובין לפי קריאה ,על מנת
לוודא ,כי לא מבוצעות עבודות או התארגנות מוקדמת לעבודות בסמוך למערכת ההולכה
(ללא תיאום מוקדם עם נתג"ז ואישורה) והעדר נזק חיצוני בשטח רצועת צינור הגז.
הסיורים יבוצעו בתדירות של לפחות פעם בחודש.

3.2.3

ביצוע עבודות תיאום תשתיות במשרד ובאתרי העבודה בשטח ,לרבות תכלול המסמכים
הקשורים לתיאום העבודות כגון :הרשאת עבודה ,ביטוחים ,ערבויות ביצוע ,מתן היתרי
עבודה ,טיפול בנטיעות אסורות וקבלת תכניות עדות.

3.2.4

ביצוע עבודות נלוות הקשורות בשירותים שלעיל בהתאם להנחיות החברה ,כגון :תיאום
ביצוע העבודות ,ביצוע הדרכות לצדדי ג' בקשר עם המגבלות הנובעות מעבודה בסמוך
למערכת ההולכה ,איסוף נתונים והעברתם לחברה ,סימון קו הצינור ,עבודות תחזוקה
קטנות ו ביצוע מטלות שונות אחרות בנוגע למערכת ההולכה על פי דרישת החברה ,אף אם
אינן מפורטות במסמכי המכרז זה במפורש.

פירוט מרחיב ביחס "לשירותים" הנדרשים לחברה ניתן למצוא להלן בהסכם ולפי כל תנאיו
ונספחיו וכן בהתאם למפרט השירותים המצורף כנספח ב' למכרז (להלן" :השירותים").
מובהר ,כי השירותים דורשים חובת אמון אישי מוגברות של המציע וכוח האדם מטעמו.
השירותים יבוצעו בהתאם לצרכי החברה ולאחר קבלת הזמנה ו/או הוראות מפורשות מאת
הממונה ,במועדים שייקבעו על ידו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
מובהר כי חלק מהשירותים יבוצעו בסביבה של מערכת הולכה פעילה של גז טבעי בלחץ גבוה
(עילית ו/או תת קרקעית) .לפיכך מובהר ,כי בנוסף לקבלת אישור הממונה ,יידרש הזוכה לקבל
אישורים נוספים ולבצע תיאומים ,ע"פ נהלי החברה.
לידיעה בלבד -היקף השירותים /כוח אדם הנדרש לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה הינו
כדלקמן:
3.7.1

חמישה ( )5ועד שמונה ( )8פקחי קווים :אשר עומדים בדרישות המפורטות בסעיף  6.3להלן
(להלן" :פקחי קווים") ,כאשר לכל אחד מהם כלל הציוד הנדרש המפורט וכן רכב  4x4צמוד
בעל המאפיינים המפורטים בנספח ב' .מובהר כי החברה שומרת את האפשרות להגדיל ו/או
להקטין את כמות פקחי הקווים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה.
מבלי לחייב את החברה ,החברה מייעדת נכון למועד זה ,כי כל אחד מפקחי הקווים יועסק
בנפרד באזור גאוגרפי אחר (ככל הניתן ,בהתאמה לאזור המגורים של כל פקח קווים) ותוך
מתן גיבוי לפי צורך באזור גיאוגרפי אחר ,וזאת מבלי שהדבר יהווה התחייבות מצד החברה,
והחברה רשאית להפעיל את פקחי הקווים בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי גם מבלי
להתחשב במקום מגוריהם.

3.7.2

הזוכה יידרש להעביר לממונה תוצאות של מבחני מיון והשמה ,שבוצע ע"י מרכז הערכה
מוכר לאישור החברה ,שביצע לכל אחד מהעובדים במהלך השנתיים האחרונות וזאת בטרם
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אישורם לביצוע השירותים עבור החברה מכוח ההליך .מובהר כי עלות ביצוע מבדקי המיון
תהיה על חשבונו של הזוכה ולא תשולם כל תמורה בגין כך ע"י החברה ולזוכה לא תהיה כל
טענה כנגד החברה בנושא.
3.7.3

מובהר כי גם במקרה של החלפת כח אדם ,יידרש הזוכה להציג את מבחני מיון והשמה
כמפורט בסעיף  3.7.2לעיל.

3.7.4

בנוסף ,על הזוכה להעמיד ,על חשבונו ,מערכת לאיתור רכבי העובד עם הצגה רציפה ע"ג
מפה דינמית מפורטת ,וזאת לצורך בטיחות ומקרי חירום.

 3.8ביצוע עבודות בשטחים המוגדרים כ"שטחי אש":
חלק ממערכת ההולכה (קיימת ועתידית) עוברת בשטחי אש ,שטחים ביטחוניים ,שטחי אימונים
ושטחים בהם חלות מגבלות של מערכת הביטחון (להלן" :שטחי אש") .על כן יתכן ,שחלק מהעבודות
יבוצעו בשטחי אש תוך מתן הגבלות קבועות ו/או זמניות ,כפי שיקבעו מעת לעת על ידי משרד
הביטחון .על מנת לאפשר ביצוע עבודות כאמור התחייבה החברה ויתכן שתידרש להתחייב בעתיד,
כלפי משרד הביטחון בהסכם וכתבי התחייבויות המסדירים ביצוע עבודות בשטחי אש ומטילים על
החברה ועל הפועלים מטעמה הגבלות שונות ,אחריות ,ביטוח ,חובת שיפוי ושמירה על סודיות כלפי
משרד הביטחון (להלן" :ההסדרים") .בשל האמור ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות כמפורט
בנספח ז' להסכם בדייקנות וכן אחר כל הוראה נוספת אם וככל שיידרש לכך על ידי החברה כנובע
מדרישה של משרד הביטחון על מנת לאפשר עבודות בשטחי אש .כל הוראות נספח ז' הנ"ל יתווספו
להוראות ההסכם בעניין פינוי השטח ,אחריות ,ביטוח ,שיפוי ושמירת מידע ,לפי העניין ,יקראו יחד
עמן ולמען הסר ספק יוסיפו על ההסכם בעניינים אלה בלבד.
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

מובהר כי היקף השירותים הנדרשים משוער נכון למועד תחילת ההתקשרות .עם זאת יודגש כי
מדובר בהשערה בלבד אשר אין בה כדי לחייב את החברה בכל דרך ואין החברה מתחייבת להזמין
את השירותים בפועל או כל חלק מהם .במסגרת ההסכם שיחתם עם הזוכה לפי הליך זה ,החברה
רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת במהלך מתן השירותים להרחיב או לצמצם את
היקף השירותים ,מבלי שצמצום או הרחבה כאמור יפגעו במחיר לשעה שהוצע בהצעת הזוכה
ואושר ע"י החברה .לזוכה לא תהיה כל עילה לבקש לשנות את מחירי הצעתו.
הזכייה במכרז זה אינה מבטיחה לזוכה ,כי החברה תזמין ממנו שירותים בהיקף מינימאלי
כלשהו .כמו כן ,לא תישמע כל טענה מטעם הזוכה בדבר אי מתן שירותים מסויימים על ידו
בהיקף כלשהו .לזוכה לא תהיה בלעדיות במתן השירותים .החברה רשאית בהתאם לשיקול
דעתה המוחלט לבצע אילו מהשירותים הן בעצמה והן באמצעות כל גורם אחר ,בכל סוג
התקשרות כפי שתימצא לנכון ,מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם ומבלי שיחול שינוי במחירי
היחידות ומבלי שיהיה בכך כדי להקים לזוכה זכות לפיצוי או לתשלום אחר מכל מין וסוג שהוא.
מובא לידיעת המציעים החשיבות הלאומית בביצוע השירותים לנוכח חיוניות מערכת ההולכה לגז
הטבעי למשק האנרגיה ,הצורך לעמוד בהתחייבויות החברה כלפי ספקי וצרכני הגז הטבעי
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.
בהגשת הצעתם מתחייבים המציעים שבכל מקרה לא ינקטו ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל פעולה
שיש בה כדי לעכב ו/או לדחות ו/או לעצור את מכרז זה וביצוע השירותים על פיו מבלי לגרוע
מסעדים אחרים שבדין.
אחריות לבטיחות  :הזוכה ,יישא באחריות הבלעדית לעובדיו ולכל מי מטעמו ויידרש להישמע
להוראות הבטיחות ,אם וככל שיינתנו על ידי החברה ו/או גורמים אחרים בשטחים בהם מבוצעות
העבודות (לדוגמא :בעלי קרקע  /מפעלים וכיו"ב שבשטחם עוברת מערכת ההולכה ו/או מצויים
מתקני גז) ,לרבות קבלנים מטעמם וישתף עמם פעולה .הזוכה יפעל בהתאם לנספחי הבטיחות
המצורפים כנספח ב' להסכם.
אישור ביטחון :עובדיו של הזוכה אשר יועסקו מטעמו בביצוע השירותים לפי מכרז זה ,יחויבו
לעבור בדיקה ביטחונית כנהוג בחברה ולחתום על הצהרת סודיות בנוסח המצ"ב כנספח ה'
להסכם .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי עובד שלא יעמוד בהצלחה בבדיקות הביטחון ו/או לא
יחתום על הצהרת סודיות לא יוכל ליטול חלק בשירותים והזוכה מתחייב להחליפו בעובד אחר
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בעל כישורים מקבילים שיעמוד בבדיקות הביטחון ויחתום על הצהרת הסודיות ,וזאת ללא
תוספת תמורה.
 3.15מועד תחילת השירותים  :השירותים הנדרשים לחברה נכון למועד זה הם מיידים ותחילתם
תהיה מיד לאחר הודעת הזכייה וחתימת ההסכם .עם זאת ,החברה רשאית לדחות את תקופת
תחילת השירותים לגבי כל פקחי הקווים או חלקם או לקבוע כי השירותים יינתנו על ידי פקחי
הקווים באופן מדורג ,בהתאם למועדים שתקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכפוף לתיאום
עם הזוכה ובלבד שתחילת השירותים על ידי שלושה ( )3פקחי קווים תחל בתוך ארבעה ()4
שבועות ממועד הודעת הזכייה .במקרה של דחייה במתן השירותים לגבי מי מפקחי הקווים
תמסור החברה הודעה של שבועיים מראש לזוכה לצורך התארגנות .הזוכה יתחייב לנסות
ולצמצם את זמן ההתארגנות הנ"ל ככל הניתן  .במקרה של דחייה בתחילת מתן השירותים ,תדחה
תקופת תחילת ההסכם בתקופה זהה ותחל להימנות ממנה.
 3.16מובהר ,כי האמור לעיל הינו תמצית כללית ולא ממצה מעיקרי ההתקשרות .הדרישות 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 ,המהווים חלק
בלתי נפרד ממכרז זה .הוראות ההסכם ונספחיו יגברו בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה
בינם לבין האמור בסעיף  3למכרז.
.4

הגופים המפקחים על מערכת ההולכה
מובא לידיעת המציעים ,כי מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל מפוקחת על ידי גורמים שונים מטעם
מדינת ישראל ו/או החברה ,כגון הרשות לגז טבעי ,החברות המקצועיות המייעצות לחברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ ,רשויות תכנון ,חברות פיקוח צד ג' ,משטרת ישראל ,הרשות לאבטחת מידע וכן
כל גורם מוסמך כדין מטעם מדינת ישראל ו/או חברת נתיבי הגז הטבעי לפקח ,לרבות פיקוח עליון,
מעת לעת ,על מערכת ההולכה לגז טבעי .מציע המגיש הצעתו במכרז מתחייב לפעול בקשר עם
השירותים לפי ההסכם בהתאם להנחיות הגורמים הרגולטורים ו/או המפקחים כדין כפי שימסרו על
ידי החברה ,אם וככל שיינתנו ולשתף עמם פעולה באופן מלא בהתאם להנחיות החברה.

.5

תקופת ההתקשרות ואופציות להארכתה
 5.1תקופת ההתקשרות לפי ההסכם שייחתם עם הזוכה תהיה למשך  60חודשים לאחר מועד חתימתו
על ידי הצדדים (להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").
 5.2לחברה מוקנית האופציה להאריך ובהתאם לצרכי החברה את תקופת ההסכם בתקופת
התקשרות נוספת של עד  24חודשים כל אחת (תקופה כזו יכולה להיות לדוגמא גם  12חודשים או
פחות)( ,להלן" :תקופות ההתקשרות הנוספות") עד לתום שבע שנים ממועד חתימת ההסכם,
הכל כמפורט בהסכם.

.6

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה מציעים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל התנאים
המפורטים להלן במצטבר:
6.1
6.2

6.3
6.4

המציע הינו יחיד עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.
למציע ניסיון של שבע ( )7שנים לפחות במתן שירותי ניהול ופיקוח על הקמת פרויקטי תשתית
אורכית זורמת תת-קרקעית* ,כמוגדר להלן ,במהלכן ביצע פיקוח צמוד על שלושה ( )3פרויקטים
לפחות לאחר .1.1.2018
המציע מעסיק כדרך קבע לפחות עשרה ( )10עובדים.
לצורך מתן השירותים לחברה ,המציע יעמיד לפחות שישה ( )6פקחי קווים ,שכל אחד מהם
מקיים את כל הדרישות שלהלן:
 6.4.1הנדסאי או מהנדס ,בתחום הנדסה אזרחית ו/או קרקע ומים;
 6.4.2בעל ניסיון של שנתיים לפחות ,החל מיום  ,1.1.2015בפיקוח צמוד על פרויקטי
תשתית אורכית זורמת תת-קרקעית* ,אשר במסגרתם ביצע לפחות  3פרויקטים
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6.5
6.6

6.7
6.8

.7

הכוללים פיקוח צמוד על חפירה ו/או חצייה ו/או קידוחים בסמיכות לתשתיות
אורכיות תת קרקעיות ,וכן קריאת תכניות הנדסיות לעבודות עפר ו/או לעבודות
הקמת תשתיות תת קרקעיות;
למציע מחזור הכנסות שנתי של לפחות  6,000,000ש"ח (לא כולל מע"מ) בממוצע בשנים ,2018
 2019ו.2020 -
המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976וקיימים בידו
כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו.
*"פרויקט תשתית אורכית זורמת תת-קרקעית" לצורך סעיף זה ,משמע פרויקט של צנרת הולכה
(כגון גז ,מים ,דלק וביוב וכו') ,אשר כוללים ,בין היתר ,ביצוע קידוחים אופקיים ,עבודות בתת
הקרקע ,איתור תשתיות ,יסודות ותעלות ניקוז.
התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בהם ,הצעתו לא תובא לדיון .על ההצעה
לכלול את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים לעיל.
המסמכים שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור בסעיף  12להלן ,די בהם כדי להוכיח את עמידת
המציע בתנאי הסף .יחד 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 מכרז זה,
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 נפלו במענה שהוגש תקלות,
השמטות ,העדר תיעוד מספיק ,בין מחמת אשם המציע או רשלנותו ובין אם לאו.

היעדר ניגוד עניינים
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

המציע יתחייב שאין לו ,ולא יהיה לו במהלך תקופת מתן השירותים ניגוד עניינים ו/או חשש
לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בקשר למתן השירותים לחברה .ככל שהמציע ייבחר כזוכה
בהליך וייווצרו מצבים שבהם יתעורר חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע השירותים או כתוצאה
מהם ,ביחס למציע ו/או למי מטעמו ,המציע מתחייב להודיע על כך באופן מיידי לחברה .המציע
יתחייב להביא לידיעת החברה כל מידע העשוי להיות רלוונטי לקביעת החברה אם קיים ניגוד
עניינים או חשש לניגוד עניינים ,במתן השירותים לחברה ,ולפעול בהתאם להחלטת החברה.
מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי לפנות לחברה במסגרת
שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים .החברה רשאית להשיב בעניין לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,אך אינה מחויבת בכך.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במציע ,הגם אם הצעתו נמצאה מתאימה ומיטבית
לחברה ו/או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו/או להפסיק את ההתקשרות עם
הזוכה בכל עת ,במקרה שהמציע נמצא או עלול להיות ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד
עניינים בין מתן השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה לבין ענין אחר שלו ו/או מי מטעמו כאמור
לעיל.
החברה תהיה רשאית לבטל את בחירתו של מציע במכרז ו/או לפרויקט מסוים ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,בכל מועד (לרבות לאחר התקשרות בהסכם) ,במידה ולטעמה קיים חשש לניגוד עניינים,
בין שהיה קיים במהלך המכרז ובין שנוצר לאחריו.
המציע יצרף להצעתו הצהרה והתחייבות מטעם המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב
כנספח ו' למכרז ,הצהרה והתחייבות מטעם אנשי המקצוע המוצעים על ידו בדבר היעדר ניגוד
עניינים בנוסח המצ"ב כנספח ו' 1למכרז וכן פירוט של כל פעילות ו/או של מי מטעמו אשר עלולה
להצמיח חשש לניגוד עניינים ,באמצעות מילוי הטבלה המצורפת .החברה תהא רשאית לדרוש
בכל עת ,השלמות וכל מידע נוסף הנוגע לנשוא ניגוד העניינים .המידע שיתקבל ישמש לשם בחינת
אפשרות להתקשר עם המציע ו/או לשם עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים אשר יהווה תנאי
להתקשרות ,על פי העניין ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו
למי ממנהלי ו/או עובדי החברה ,ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע
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חקירה בעניין .המציע יחתום על הצהרה בדבר היעדר קיומה של זיקה אישית בנוסח המצורף
כנספח ו'.
 7.7לעניין סעיף זה" ,בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
.8

איסור על תיאום הצעות והגשת הצעות משותפות
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5
8.6
.9

אין להגיש במכרז הצעות משותפות של מספר מציעים או מספר תאגידים או גורמים שונים
וכיו"ב.
מציע או בעל זיקה למציע ו/או מי מטעמם לא יתאמו כל הצעה עם מציע אחר או בעל זיקה למציע
האחר ו/או מי מטעמם .לעניין זה" ,תיאום הצעה" :לרבות בהסכמים ,הסדרים ,הבנות מכל סוג,
במפורש או מכללא ,לגבי עניין הקשור בהליך זה ,המחירים המוצעים ,תנאי ההסכם ואסטרטגיות
להצעת מחיר ,מסירת ו/או החלפת ו/או קבלת מידע בקשר להליך או גילויו בצורה אחרת בין
מציעים ,בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.
מציעים 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.
מציע נדרש להצהיר במסגרת הגשת הצעתו בדבר קירבה משפחתית של מי ממנהליו ו/או עובדיו
למי ממנהלי ו/או עובדי החברה ,ככל שקיימת כזו על פי ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע
חקירה בעניין .הצהרה כאמור תצורף במכתב נפרד להצעה המוגשת על ידי המציע ,ותיחתם על
ידי הבעלים  /מנכ"ל  /מורשי החתימה של המציע.
לעניין סעיף זה" ,בעל זיקה" הינו בעל עניין בתאגיד או קרובו ,כמשמעות מונחים אלה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
המציע מצהיר כי קרא והבין את הקוד האתי של החברה לקבלנים וספקים שבאתר האינטרנט של
החברה בכתובת www.ingl.co.il :והוא מאשר שיפעל בהתאם להוראותיו במידה ויוכרז כזוכה.

לוח זמנים למכרז
 9.1לוח הזמנים למכרז הינו כדלקמן:
א

מועד אחרון לבקשת הבהרות

לא יאוחר מיום  1.3.2022בשעה .12:00

ב

מועד אחרון להגשת הצעות

לא יאוחר מיום  22.3.2022בשעה .12:00

 9.2במקרה של סתירה בין המועדים הנ"ל לבין מועדים אחרים המפורטים במסמכי המכרז,
יקבעו המועדים שבטבלה לעיל.
 9.3החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,לדחות כל מועד מן
המועדים המפורטים לעיל והודעה על כך תימסר למציעים על פי המען שמסרו בעת קבלת מסמכי
המכרז.
 9.4הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של החברה במועד האחרון להגשת הצעות או במועד מוארך
כאמור ,לפי העניין ,לא תידון כלל.
 .11הבהרות ותיקונים למסמכי המכרז
 10.1מציע רשאי להגיש בקשה להבהרות בקשר לכל עניין לגבי כל מסמכי המכרז ותנאיו ,בפניה בכתב
בשפה העברית עד למועד הנקוב בסעיף  9לעיל לכתובת הדואר האלקטרוני:
 .daniel@ingl.co.ilהמציע יציין על בקשתו עבור "מכרז מס'  INGL/TENDER/2022/07למתן
שרותי פיקוח על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי".
 10.2את השאלות יש לשלוח הן במסמך  PDFוהן במסמך  ,WORDכאשר מסמך ה PDF -יהיה
הגרסה המחייבת .ביחס לכל שאלה יש לציין את הפרק ,הסעיף ופירוט השאלה/הבהרה הנדרשת
ביחס אליו.
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 10.3לחברה שיקול דעת בלעדי להשיב להבהרות וכיצד .החברה רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת
היותן בלתי ברורות ,כלליות ,בלתי ענייניות ו/או מכל טעם ענייני אחר ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
 10.4תשובות החברה ישלחו בכתב לכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויהוו 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 המשרד .המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות ,אך
בכל מקרה תשובות אלה (לרבות תיקונים לתנאי המכרז) ,יהיו תקפות כלפי המציעים בין שאישרו
קבלתן ואם לאו.
 10.5החברה רשאית לשנות את תנאי מכרז זה ונספחיו או כל חלק מהם .הודעה על כך תישלח לכל
המציעים.
 .11אופן הגשת ההצעה
 11.1מציע יסרוק את הצעתו על כל צרופותיה ,בצבע וישלח זאת בשני קבצי  PDFנפרדים ,כמפורט
בסעיף  12להלן ,לתיבות הדואר האלקטרוני להלן sivanl@friedman.co.il :וכן
 sec_tender@ingl.co.ilוזאת עד למועד האחרון להגשת הצעות כמפורט בסעיף (9.1ב) לעיל.
 11.2יש לציין בכותרת המייל" :מכרז מס'  INGL/TENDER/2022/07למתן שרותי פיקוח על עבודות
תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי".
 11.3מובהר כי גודל כל מייל מוגבל ל .MB 15-נא תשומת הלב של המציעים למשקל הקבצים בטרם
משלוח ההצעה.
 .12הנחיות להגשת ההצעה
הצעת מציע תכלול את כל המסמכים והמידע הנדרשים ,הכל בהתאם להנחיות המפורטות להלן.
 12.1קובץ מס' " :1קובץ מסמכים כלליים" -יכלול את כל המסמכים שלהלן:
א.

מסמך זה (המכרז) על כלל נספחיו ,בצירוף חתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך,
ובצירוף חותמת המציע וחתימה בראשי תיבות על כל יתר העמודים.

ב.

ההסכם על נספחיו ,כשהוא חתום בחותמת המציע וחתימה בר"ת בכל עמוד ,ובחותמת
המציע וחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך (נספח א').

ג.

מפרט השירותים ,חתום בר"ת ובחותמת המציע (נספח ב').

ד.

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

ה.

תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,מלא וחתום על ידי המציע ומאושר על ידי
עו"ד ,בנוסח נספח ג'.

ו.

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

ז.

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

ח.

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

ט.

תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיונו של המציע ושל עובדי המציע בנוסח
המצ"ב כנספחים ה' ו-ה' 1כשהם חתומים על ידי מנהל המציע ומאושרים על ידי עו"ד .יש
לצרף קורות חיים ותעודות על השכלה של העובדים המוצעים לרבות העתק תעודת
מהנדס /הנדסאי וצילום רישיון נהיגה וכן מכתבי המלצה עדכניים.

י.

אישור רו"ח בדבר מחזור הכספי של המציע ,בנוסח המצורף כנספח ה';2
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יא .תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי מנהל במציע ומאושר על ידי עורך דין ,על
פי הנוסח המצורף כנספח ו';
יב .תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום על ידי כל אחד מאנשי המקצוע המוצעים ומאושר
על ידי עורך דין ,על פי הנוסח המצורף כנספח ו';1
יג.

כל הבהרה ותיקון שנשלחו במהלך המכרז ,חתומים בר"ת וחותמת המציע.

יד .כל מסמך נוסף הנדרש לפי מסמכי המכרז.
12.2

12.3

12.4
12.5

טו .את המסמך יש לשמור בשם – "קובץ מס'  – 1מסמכי המכרז ומסמכים טכניים נלווים".
קובץ מס' " :2קובץ הצעת המחיר" -יתייחס רק להצעת המחיר ויכלול רק את טופס הגשת הצעת
המחיר שבנספח ח' שמולא ונחתם על ידי המציע ,בהתאם להנחיות שבסעיף  15להלן .אין לצרף
את הצעת המחיר או כל מידע ביחס אליה לקובץ מס' .1
מציע לא יכלול בהצעתו הסתייגות כלשהי ,לרבות ביחס לתנאי ההליך .נכללה בהצעה או במי
מהמסמכים הנלווים אליה הסתייגות בכל דרך בקשר לתנאי ההליך ומסמכיו ,לחברה הזכות לפי
שיקול דעתה הבלעדי להחליט כיצד לנהוג בהסתייגות ,לרבות לראות בה כאילו היא מהווה פגם
טכני בלבד ,או לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,או להודיע על הסרתה כתנאי לשקילת
ההצעה ו/או בחירתה ,לתקן את מסמכי ההליך או כל חלק מהם ולשנותם ,ובלבד שהתיקון יחול
על כל המציעים ,ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעתם או כל חלק ממנה ,לבטל הליך זה,
הכל מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה לפי הליך זה והדין.
מובהר כי לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להתייחס באופן שונה להסתייגויות שונות באותה
הצעה או בהצעות שונות.
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או חלקם השלמות והבהרות
לאמור בהצעה ,בכתב ו/או בעל-פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן עם שאר המציעים,
וככל שיישמר עקרון השוויון בין המציעים.

 .13תוקף ההצעה ,איסור על שינויה וביטולה
 13.1ההצעה שתוגש לחברה תהיה בתוקף למשך  90ימים החל מיום הגשתה (כולל) .החברה תהא
רשאית להורות על הארכת תוקף ההצעות עד למועדים שתודיע עליהם לשיקול דעתה הבלעדי,
לרבות הארכת כל תנאי אחר בקשר עם הצעתו ,אם נדרש לפי תנאי המכרז .מציע שלא הודיע
לחברה על הארכת הצעתו במועד או סירב להאריך את תוקף הצעתו ו/או כל תנאי בקשר עמה
כאמור לעיל ,לא ישותף בהמשך המכרז.
 13.2מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו המקורית על תנאיה לאחר הגשתה ,אלא באישור החברה או
במקום שהדבר הותר במפורש על פי תנאי המכרז והדין .כל שינוי כאמור לעיל יכול להביא ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,לפסילת ההצעה.
 .14דרישה למידע נוסף
החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לדרוש מהמציעים ו/או מחלקם השלמות והבהרות לאמור
בהצעתם ,בכתב ו/או בעל פה ,להנחת דעתה ,מבלי שתידרש לעשות כן לגבי שאר המציעים ,וככל שיישמר
עקרון השוויון בין המציעים.
 .15ההצעה הכספית וסופיות התמורה
15.1
15.2
15.3
15.4

כל מציע יגיש בקובץ  2את הצעתו הכספית למתן השירותים על גבי נספח ח' בהתאם להנחיות
שלהלן.
המציע ימלא את ה"מחיר המוצע ליחידה" ויסכם את הצעת המחיר לתקופה של  60חודשים,
הכל כמפורט בכתב הכמויות המצורף כנספח ח'.
המחיר המוצע ליחידה שינקוב המציע לא יעלה על המחיר המרבי ליחידה .מציע שיחרוג מכך –
הצעתו תיפסל!
למען הסר ספק מובהר ,כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים עבור ביצוע כל השירותים.
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15.5
15.6
15.7

15.8

15.9

ההצעה לא תהיה צמודה למדד כלשהו ו/או למטבע כלשהו ולא יתבצע עדכון מחירי הצעתו של
המציע ,אלא אם נקבע במפורש בהסכם ובאופן שנקבע בו.
הצעת המחיר תתבסס על תכולת השירותים כמפורט בהסכם ונספחיו המצורפים למכרז זה.
מובהר ,כי התעריפים שיגיש המציע הינם סופיים ו"כוללים הכל" עבור ביצוע כל השירותים,
לרבות אלה הכרוכים בהעמדת רכבים ,הציוד והמכשור כמפורט במכרז זה על נספחיו ,עבור כל
פקח קווים שיועסק במתן השירותים ,בהחזקתם ותפעולם התקין והוצאות דלק ,ביגוד ומזון
לכוח האדם וכל עלות והוצאה אחרת הכרוכה בביצוע התחייבויות המציע.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,למעט התמורה שלעיל לא יהיה זוכה או מציע זכאי לכל תשלום ,החזר
או תמורה נוספים מכל סוג שהוא בעבור הגשת הצעתו ,עבודתו ושירותיו ,במישרין או בעקיפין,
לרבות :בעבור שכר צוות עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ,שכר כל גורם אחר הנותן שירותים או
יעוץ למציע ,עלות הקשורה לציוד של המציע ,הוצאות ,טלפון ,עבודה משרדית ,ביטוחים ותשלום
פרמיות והשתתפויות עצמיות ,תשלומי תגמולים ,תשלומים סוציאליים ,עלויות תקורה ורווח
קבלני ,אש"ל ,רכבים ,טיפולים ,דלק ונסיעות ,לינה ,ארוחות ,פיקוח ,ביגוד ,הוצאות משפטיות,
הוצאות בקשר עם הגשת ההצעה (לרבות כל העלויות הקשורות הוצאות בגין בדיקות אבטחה
ובטיחות כמפורט במסמכי המכרז) ,כל מס (למעט מע"מ) ,היטלים ואגרות ,וכל הוצאה אחרת
וכלל השירותים האדמיניסטרטיביים הדרושים לביצוע השירותים ,החזר הוצאות ,עלויות שונות
בהן נשא המציע וכיוצא בכך ללא קשר למספר השעות שהושקעו במתן השירותים.
מובהר כי הכמויות שבטופס הצעת המחיר בנספח ח' הן משוערות על בסיס הערכה בלבד והן
ניתנות להגדלה או להקטנה לפי הוראות ההסכם ,כאשר יתכן כי סעיפים לא יבוצעו כלל .התמורה
הסופית שתשולם למציע שיזכה במכרז תבוצע לפי הכמות השעות שתבוצענה בפועל ושתאושרנה
על ידי הממונה מטעם החברה בהתאם להוראות ההסכם .לזוכה לא תהיה כל טענה בנושא זה.

 .16הוצאות השתתפות במכרז
 16.1עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע ,כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות במכרז ולאחריו ,לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה וכל ההליכים לפיו ,הגשת
ההצעה ועדכונה ,תשלומים ,הוצאות משפטיות ואחרות ,יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של
המציע ,ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור ,וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר
כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.
 16.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,במקרה של ביטול המכרז ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא,
לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של 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.
 .17אופן הערכת ההצעות ובחירת הזוכה
 17.1החברה תבחן את ההצעות בהתאם לשלבים הבאים:
שלב א'  -החברה תבחן את תכולת קובץ מס'  1על מנת לקבוע אם המציע עומד בתנאי הסף וצירף
את כל המסמכים הנדרשים להגשת מכרז זה (לעיל ולהלן" :עמידה בתנאי סף").
שלב ב' – ניקוד איכות -החברה תבחן את ההצעות רק עבור המציעים שהצעתם תעבור את שלב (א)
ותעניק להם ניקוד איכות ,בהתאם למפורט בטבלה להלן ,כאשר ההצעה האיכותי ביותר תזכה את
המציע בניקוד של  81נקודות ושאר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי להצעה האיכותית ביותר.
17.2

ניקוד האיכות יתבצע בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:

חתימה___________ :
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קריטריון
ניסיון המציע במתן
שירותי ניהול ופיקוח
על הקמת פרויקטי
תשתית אורכית זורמת
תת-קרקעית*
* כהגדרתן בסעיף  6לעיל.

ניקוד מרבי
שנות ניסיון המציע :בגין כל שנת ניסיון מעבר
לקבוע בתנאי הסף בסעיף  ,6.2תזכה את המציע
בנקודה אחת ועד למקסימום של  5נקודות.
כמות פרויקטים  :בגין כל פרויקט נוסף אותו ביצע
המציע מעבר לקבוע בתנאי הסף בסעיף ( 6.2לאחר
 ,)1.1.2018יזכה את המציע בנקודה אחת ועד
למקסימום של  5נקודות.

15

מורכבות הפרויקטים :בקריטריון זה תימדדנה
מורכבות הפרויקטים ,לרבות עמידה בדרישות
איכות ובטיחות ( .)HSEקריטריון זה יזכה את
המציע בעד  5נקודות.
כוח האדם המוצע

שנות ניסיון :בגין כל שנת ניסיון של מפקח הקווים
המוצע מעבר לקבוע בתנאי הסף בסעיף 6.3.2
(לאחר  ,)1.1.2015תזכה את המציע במחצית
הנקודה עבור כל שנה לכל פקח בנפרד ועד
למקסימום של  5נקודות עבור  5מפקחי קווים.
כמות פרויקטים :בגין כל פרויקט שביצעו מפקחי
הקווים המוצעים ,מעבר לקבוע בתנאי הסף בסעיף
 ,6.3.2יזכה את המציע בנקודה אחת עבור כל
פרויקט של כל מפקח קווים בנפרד ועד למקסימום
של  5נקודות.
ניסיון מפקחי הקווים בניהול ופיקוח על פרויקטי
תשתיות זורמות תת קרקעיות (כגון גז ,מים ,דלק
וביוב וכו') .קידוח אופקי ואיתור תשתיות.
קריטריון זה יזכה את המציע ב 2-נקודות לפרויקט
שבוצע ע"י כל מפקח קווים בנפרד ועד למקסימום
של  10נקודות.

30

מורכבות הפרויקטים :בקריטריון זה תימדדנה
מורכבות הפרויקטים שביצעו מפקחי הקווים,
לרבות עבודה לפי כללי  .HSEקריטריון זה יזכה
את המציע בניקוד של עד  10נקודות.
ראיון אישי

החברה תזמן לראיון את מנהל המציע וכן שני ()2
פקחי קווים המוצעים ע"י המציע .הראיון יתקיים
באמצעות שיחת וידאו (קישור ישלח ע"י החברה)
וימשך כ  20דקות בפני פנל שתקבע החברה.
הריאיון יכלול הצגה עצמית ומענה לשאלות נציגי
החברה .במסגרת הריאיון ינוקדו ,בין היתר,
כישורי המציע והפקחים המוצעים ,ניסיונם ומידת
הבנתם את השירותים ,לרבות על בסיס התבחינים
הבאים :התרשמות ממורכבות השירותים שניתנו,
הניסיון והידע המקצועי במתן שירותים דומים
לשירותים הנדרשים ,השכלה והסמכות רלבנטיות
(לרבות מעבר לתנאי הסף) ,התרשמות כללית,
זמינות ,היכרות עם תחום הגז הטבעי ועוד.
הניקוד המירבי שיוענק למנהל המציע בגין הראיון
=  5נקודות.

חתימה___________ :
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35

הניקוד המירבי שיוענק לכל פקח קווים בנפרד =
 15נקודות.
סה"כ

81

שלב ג' – החברה תבחן את תכולת קובץ מס'  - 2הצעת המחיר ,ותדרג את הצעות המחיר כמפורט
להלן:

17.3

17.4
17.5

17.6

א)

ההצעה הזולה ביותר תזכה את המציע בניקוד המירבי של  21נקודות וכל יתר ההצעות
ידורגו באופן יחסי אליה.

ב)

החברה תשקלל את ניקוד האיכות וניקוד המחיר עבור כל אחת מההצעות.

בכפוף לכל זכות של החברה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין ,ההצעה המשוקללת הטובה
ביותר ,בהתאם למפורט בסעיף  17.1לעיל ,תוכרז כהצעה הזוכה ,ובלבד שהחברה השתכנעה כי
המציע מסוגל ליתן ולספק את כלל השירותים ולקיים את מלוא התחייבויותיו כנדרש במסמכי
ההליך וכי הצעתו תקנה לחברה את מירב היתרונות ,ובכפוף לבחינת החשש לניגוד עניינים כאמור
בסעיף  7לעיל.
החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעה .התיקון יעשה
במהלך בדיקת ההצעות על ידי החברה וירשם בפרוטוקול .הודעה על התיקון תימסר למציע.
מובהר בזה כי בכל שלב של המכרז ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא
בחשבון אינפורמציה המתייחסת למציע ו/או לתכולת הצעתו ,בין שמקורה במציע או בין שהגיעה
לידיעת החברה בכל דרך אחרת ,העלולה להשפיע ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,על
השתתפות המציע במכרז ו/או יכולתו לבצע את השירותים בכל דרך ו/או 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 וכן כל גורם שעלול להשפיע
על המציע ו/או על בעל השליטה בו ו/או ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות בקשר
עם איתנותו הפיננסית של המציע; (ג) ניסיון ושביעות רצון של לקוחות וכן החברה בעבודות ו/או
התקשרויות קודמות עם המציע ו/או בעל השליטה בו לרבות של גוף ו/או משרד ממשלתי אחר;
(ד) הפרת התחייבות יסודית של המציע ו/או בעל השליטה בו בהתקשרות עם החברה ו/או גוף
ו/או משרד ממשלתי אחר שניתנה עליה הודעה בכתב למציע לגבי אותה הפרה; (ה) כל מידע
רלבנטי אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע ההתקשרות לפי מכרז זה .לשם כך ,ימסור המציע כל
מידע הנדרש לחברה ,לדרישתה בכל עת ,לרבות מתן אפשרות לערוך ביקור בכל אתר וכיו"ב .לא
מסר המציע מידע או לא נתן אפשרות לעריכת ביקור כאמור ,רשאית החברה לפי שיקול דעתה
הבלעדי לפסול הצעה או שלא לבחור בה אף אם התברר כי היא ההצעה הטובה ביותר כאמור
לעיל.
החברה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה ,לרבות בגין העדר תקציב
עבור ביצוע העבודות ,וזאת גם לאחר הגשת ההצעות במכרז בהתאם למחירי ההצעות שהוגשו
במסגרתו ,לערוך שינויים בתנאיו ,לשנות את המועדים הנקובים בו או את אופי העבודות הנדרש
והיקפם ,לנהל משא ומתן עם המשתתפים או עם חלקם ,לדרוש מידע נוסף והבהרות.

 .18כשיר שני
 18.1החברה תהיה רשאית לבחור בזוכה הבא במדרג ההצעות ,אשר הגיש את ההצעה השניה בטיבה
ככשיר שני (להלן" :כשיר שני") ,אשר הצעתו תיוותר בתוקף למשך  12חודשים ממועד קבלת
הודעה מהחברה (תקופה שהחברה תהיה רשאית להאריך בעוד  6חודשים ,בהסכמתו של הכשיר
השני).
 18.2במידה ומסיבה כלשהי לא תתאפשר ו/או לא תצא אל הפועל ו/או תבוטל ההתקשרות עם הזוכה
תהיה החברה רשאית להתקשר עם הכשיר השני לביצוע השירותים.
 .19פסילת הצעה
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 19.1החברה רשאית לפסול הצעה ו/או מציע בכפוף לדין ,אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי
התקיים אחד ו/או יותר מהנסיבות שלהלן:
 19.2ההצעה ו/או המציע אינם מקיימים את תנאי הסף;
 19.3נמצא על ידי החברה כי ההצעה חסרה ,מוטעית ,או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,או על הבנה
מוטעית של מסמכי או נושא המכרז ,או ההצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות ,או
הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות תפגענה זכויות עובדים;
 19.4המציע נהג במהלך המכרז או בהקשר אליו בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ובכלל זה
בחוסר תום לב או פעל בדרך שלא מקובלת ,לרבות בשל תיאום הצעות או ניגוד עניינים ,או מסר
לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק בקשר עם הצעתו;
 19.5מציע שלגביו קיים ניסיון רע או שלילי בחברה.
 19.6על אף האמור לעיל ,רשאית החברה לאפשר למציע באופן ובפרק זמן מוגדר שתקבע לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לתקן את הפגם או הפסול שבו ולא לפסול את המציע ו/או את ההצעה אם בוצע
תיקון כאמור ,והכל 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:
 19.7להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל 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 .יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מההוראות בקשר עם זהות ואופן התאגדות
הגוף שהגיש הצעה למכרז;
 19.8לאפשר 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 כוח האדם ו/או הציוד ו/או הטובין ו/או השירותים ,ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד
הגשת ההצעות למכרז .יובהר לעניין זה כי החברה מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי
הוכחתו.
 19.9להסרת ספק מובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את החברה להתיר תיקונים או השלמות כלשהם
בהצעה ,וכי אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג מסוים ,אין בה כדי לחייב אימוץ מדיניות
המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
 19.10החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו ,אם הגיע לידיעתה דבר שהיה
מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.
 .21מסירת הודעות והודעה על זכייה
 20.1מציע שתודיע לו החברה על רצונה לממש את ההתקשרות עמו ,מתחייב להמציא כל מסמך הנדרש
לפי מסמכי המכרז ו/או הדין ,במועד שתודיע לו החברה ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות
והסדר ניגוד עניינים ,ככל שהדבר נדרש ,לא יאוחר מ 7 -ימים מיום הודעת החברה ,ובכלל זה,
אישור על רישום בכל מרשם המתנהל על פי הדין ,רישיונות הנדרשים בדין לעניין נושא
ההתקשרות.
 20.2החברה רשאית להעביר הודעות למציעים בכל אחת מן הדרכים הבאות :מסירת הודעה לאחד
מנציגי המציע במסירה ביד ,באמצעות פקסימליה ,בדואר רשום או אלקטרוני ,או בכל דרך אחרת
עליה תחליט החברה; הודעה שנמסרה ביד ,תיחשב כאילו התקבלה במועד מסירתה; משלוח
הודעה באמצעות פקסימליה או לדואר אלקטרוני ייעשה למספר הפקסימליה או לכתובת הדואר
האלקטרוני שנמסר בהצעת המציע .הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה יום לאחר משלוח
ההודעה; משלוח הודעה בדואר רשום ייעשה לכתובת שנמסר בהצעת המציע ותחשב כאילו
התקבלה כעבור  3ימי עסקים מיום המשלוח .מסרה החברה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות
לעיל ,יראו את המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.
 20.3הודעה של מציע לחברה תימסר באחת מן הדרכים הבאות :בכתב למען הגשת ההצעה ,באמצעות
דואר רשמי או במסירה ביד; או בכל דרך אחרת שתקבע החברה.
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 .21ביטוחים
בטרם תחילת מתן השירותים על ידי המציע ,המציע יבטח את עצמו בביטוחים מהסוג כאמור בהסכם
ונספח אישור הביטוח המצורף להם .לדרישת החברה ,בכל עת ,יידרש המציע למסור את אישור עריכת
הביטוח לחברה כשהוא חתום על ידי מבטחיו .מובהר ,כי החברה רשאית לשקול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
בכל שלב במכרז ,לרבות לאחר הודעת הזכייה ,הערות בדבר סוג ונוסח הביטוחים ובלבד שלא יכילו שונות
מהותית לנוסח אישור עריכת הביטוח אלא אם החליטה החברה לשנותו כלפי כל המשתתפים במכרז ,אך
אין בכך כדי להשתמע כויתור על החובה לערוך ביטוחים כאמור לעיל.
 .22ערבות ביצוע
 22.1בתוך שבעה ( )7ימים מיום חתימת ההסכם ולהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הזוכה על פי
המכרז וההסכם וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי החברה ,ימציא הזוכה לחברה ,ערבות
בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן ,בסך של  200,000ש"ח
בנוסח המצ"ב כנספח ח' להסכם (להלן" :ערבות הביצוע").
 22.2ערבות הביצוע תהא בתוקף מיום חתימת החברה על ההסכם ולמשך  62חודשים (ערבות הביצוע
תחול לגבי כל סוגי השירותים במסגרת מכרז זה) .מסירת ערבות הביצוע מהווה תנאי לתחילת
ביצוע השירותים על ידי הזוכה.
 22.3כל ההוצאות בקשר להוצאת ערבות הביצוע והארכתה יחולו על המציע.
 .23זכויות קניין במסמכי המכרז ושימוש במידע שבהצעות
 23.1כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך השתתפות במכרז ו/או מסמכים שיסופקו ,ככל שיסופקו,
למציעים כהשלמה ,הם רכושה הבלעדי של החברה; מסמכים אלה מושאלים למציע ועליו
להחזירם לחברה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ,בין אם הגיש הצעתו ובין אם לאו.
מציע אינו רשאי להעתיק איזה מהמסמכים האמורים או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,לבד
מהגשת הצעה.
 23.2החברה רשאית להשתמש במידע שיתקבל ממציע ללא תמורה ,לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לרבות כתיבת מפרט או מסמך דרישות או הסכם או פרסום הליך להתקשרות
לרבות לצורך הרכבת רשימת ספקים בכוח ולהעביר את המידע ליועציה ולכל אדם הזכאי לקבלו
לפי דין .במידה ומידע שנמסר במסגרת ההצעה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי
של המציע ,יצוין הדבר במפורש בהצעה ,תוך ציון החלק החסוי והחברה תנהג בו בהתאם לדין.
 23.3החברה לפי שיקול דעתה ו/או אם תחויב לעשות כן ,תהיה רשאית לחשוף בכפוף לדין לרבות חוק
חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-את הצעת המציע וכל מידע שיתקבל במסגרתה במסגרת המכרז,
למעט באותם מסמכים או קטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול ,לדעת החברה ,לחשוף סוד
מסחרי או סוד מקצועי.
 .24שונות
24.1

24.2
24.3
24.4

בכל 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.
ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של
המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.
בכל מחלוקת בקשר למכרז זה ותוצאותיה תהיה לבתי המשפט בתל אביב – יפו סמכות השיפוט
הבלעדית.
מילים 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,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

חתימה___________ :
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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 בעניין מכרז פומבי למתן שרותי פיקוח על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי
על נספחיו ותנאיו ,הבנו אותם על בוריים ואנו מסכימים להם:
שם מלא

חתימה___________ :

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח א' – ההסכם ונספחיו
[מצורף בנפרד]

חתימה___________ :
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נספח ב'  -מפרט השירותים
 .1השירותים הנדרשים
 .1.1השירותים הנדרשים לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :נתג"ז" או "החברה")
על ידי מבצע השירותים (להלן" :הקבלן") הם מתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע
עבודות תשתית המבוצעות לצד מערכת ההולכה לגז טבעי .מטרת השירותים לוודא ,כי
עבודות צד ג' מבוצעות בבטיחות ומבלי לסכן ולפגוע בתשתית מערכת ההולכה לגז טבעי,
בהתאם לתאום שנערך מראש עם החברה והתוכניות המאושרות לביצוע השירותים ובמידת
הצורך עצירת עבודות לצורך ביצוע תאום כאמור ובמקרה של חשש לסכנה לפגיעה או פגיעה
בפועל בתשתית מערכת ההולכה.
 .1.2סיור לאורך תוואי צינור מערכת ההולכה ,באופן יזום או לפי קריאה ,על מנת לוודא כי לא
מבוצעות עבודות או התארגנות מוקדמת לעבודות בסמוך לצינור הגז (ללא תאום מוקדם עם
נתג"ז ואישורה) והעדר נזק חיצוני בשטח רצועת צינור הגז שמירה וניטור רצועת הצינור
הסטטוטוריות ,בתדירות של לפחות פעם בחודש.
 .1.3השירותים כוללים ביצוע עבודות נלוות הקשורות בשירותים שלעיל בהתאם להנחיות החברה,
כגון :תאום ביצוע העבודות ,ביצוע הדרכות לצדדי ג' בקשר עם המגבלות הנובעות מעבודה
סמוך למערכת ההולכה ,איסוף נתונים והעברתם לחברה ,סימון קו הצינור ,עבודות תחזוקה
קטנות וכן ביצוע מטלות שונות אחרות בנוגע למערכת ההולכה אף אם אינן מפורטות
במסמכי הליך זה במפורש.
 .1.4מובהר ,כי השירותים דורשים חובות של אחריות ואמון אישי מוגברות מטעם פקחי הקווים.
למען הסר ,הקבלן המעסיק את פקחי הקווים מחויב בדיווח מלא של הנתונים והעובדות
לממונה מטעם נתג"ז בקשר עם ביצוע השירותים (מבלי לגרוע מחובתם לבצע את תפקידם
כנדרש לפי ההסכם ונספחיו).
 .1.5מובהר ,כי לחברה נתונה הזכות לשנות את אופי ,כמות ,זמינות ,תדירות השירותים ,מסלולי
הנסיעה ואורכם ,מעת לעת בהתאם לצרכי החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אף אם הם
שונים מאלה שעמדו לנגד עיני המציעים בשלב הכנת ההצעה להליך.
 .1.6הקבלן אחראי לנהל יומן נוכחות מקוון ( )on-lineשל הפקחים לפי הסכם זה .ניהול יומן זה
מהווה תנאי לתשלום התמורה בהתאם להסכם .תדפיס יומן נוכחות זה ,מאושר על ידי
הקבלן ,יימסר לחברה ולממונה ,בכל סוף חודש ,ללא כל עיכוב.
 .1.7השירותים יינתנו בהתאם לצרכי החברה ועל פי דרישות בכתב ומראש של נציג החברה.
הקבלן אחראי לביצוע כל הפעולות הדרושות לצורך ביצוע השירותים בצורה מיטבית,
בטיחותית ובאיכות מצוינת.
 .1.8במקרה של החלפת כ"א ,המועמדים יעברו מבחני התאמה פסיכוטכניים במכון מקצועי,
לבדיקת אמינות ,יכול עבודה לבד ,אמינות ויושר ,אסרטיביות ,ראייה מרחבית (תשתיות
תת"ק) ,התמצאות בסביבה ,יכולת ניווט בשטח ,נסיעה ברכב  4X4בשטחים קשים ,על חשבונו
של הקבלן.
 .1.9הזוכה יספק על חשבונו מערכת לאיתור העובד /רכב עם הצגה רציפה ע"ג מפה דינמית
מפורטת כשאר השימוש העיקרי יהיה עבור בטיחות וחירום.
 .2רכבים
 .2.1על הקבלן לספק לפקחי הקווים הדרכה יסודית לנהיגת שטח ("שטחים קשי עבירות") אחת
לשנה לפחות.
 .2.2כל הרכבים מסוג  4X4עם" ,הילוך כח"  ,4x4 LOWהגנת גחון מלאה המאפשר עבירות בתנאי
שטח קשים ,וו גרירה ,צמיגי שטח ( ,)70/30מרווח גחון מינימלי של  20ס"מ ,מרווח גחון
מינימלי  20ס"מ ,זווית גישה  /נטישה מינימלית של  .300רצוי טנדר עם ארגז סגור עם חלון
קדמי ואחורי ובתוכו ארגז  CarryBoyאטום לאבק.
 .2.3בכל רכב ימצא הציוד המינימאלי הבא:
 .2.3.1רצועת גרירה  4טון באורך  3מ'ו 6 -מ' ושני שקלים ";3/4
 2 .2.3.2רצועות קשירה  500ק"ג עם מותחנים;

חתימה___________ :
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.2.4
.2.5
.2.6

 .2.3.3כבלי עזר להנעה;
 .2.3.4קומפרסור אויר לניפוח גלגלים;
 .2.3.5ערכת עזרה ראשונה.
הרכבים יהיו משנתון  2020לפחות ,בבעלות או בדרך של התקשרות לתקופה של שנים עשר
( )12חודשים לפחות .כמות הנסיעות חודשית המשוערת הינה כ 6,000-ק"מ לכל רכב בממוצע
בחודש ,לרבות נסיעות פרטיות.
במקרה של טיפול ברכב ו/או כל סיבה אחרת בשלה לא ניתן לעשות שימוש ברכב ,יידרש
הקבלן להעמיד רכב חלופי  4x4בעל מאפיינים דומים וכפי שיתואם עם הממונה מטעם נתג"ז.
לאור חשיבות השימוש ברכב ,במקרה של תקלה ברכב הקבוע של הפקח ,יקבל הפקח רכב
חלופי אשר עומד בכל הדרישות המפורטות לעיל ,אשר דומה במאפייניו לרכבו הקבוע ,באופן
מיידי ועד  24שעות ממועד התקלה .במידה שלא יקבל רכב מתאים בזמן כאמור ,יוטל על
הזוכה קנס של  ₪ 1,000לכל יום עבודה.

 .3תיאור תפקיד תמציתי של פקח הקווים
 .3.1באחריות פקח הקווים לבצע פיקוח צמוד על ביצוע עבודות תשתית המבוצעות לצד מערכת
ההולכה לגז טבעי .מטרת שירותי הפיקוח הינה לוודא ,כי עבודות צד ג' מבוצעות בבטיחות
ומבלי לסכן ולפגוע בתשתית מערכת ההולכה ,בהתאם לתיאום מראש עם החברה ובהתאם
לתוכניות המאושרות לביצוע השירותים .במידת הצורך ,במקרה של חשש לסכנה לפגיעה או
פגיעה בפועל בתשתית מערכת ההולכה ,השירותים יכללו גם עצירת העבודות לצורך ביצוע
תיאום כאמור.
 .3.2פקח הקווים יבצע סיורים לאורך תוואי צינור מערכת ההולכה ,בין באופן יזום ובין לפי
קריאה ,על מנת לוודא ,כי לא מבוצעות עבודות או התארגנות מוקדמת לעבודות בסמוך
למערכת ההולכה (ללא תיאום מוקדם עם נתג"ז ואישורה) והעדר נזק חיצוני בשטח רצועת
צינור הגז .הסיורים יבוצעו בתדירות של לפחות פעם בחודש.
.3.3

באחריותו גם ביצוע עבודות תיאום תשתיות במשרד ובאתרי העבודה בשטח ,לרבות תכלול
המסמכים הקשורים לתיאום העבודות כגון :הרשאת עבודה ,ביטוחים ,ערבויות ביצוע ,מתן
היתרי עבודה ,טיפול בנטיעות אסורות וקבלת תכניות עדות.

.3.4

ביצוע עבודות נלוות הקשורות בשירותים שלעיל בהתאם להנחיות החברה ,כגון :תיאום
ביצוע העבודות ,ביצוע הדרכות לצדדי ג' בקשר עם המגבלות הנובעות מעבודה בסמוך
למערכת ההולכה ,איסוף נתונים והעברתם לחברה ,סימון קו הצינור ,עבודות תחזוקה קטנות
וביצוע מטלות שונות אחרות בנוגע למערכת ההולכה על פי דרישת החברה ,אף אם אינן
מפורטות במסמכי המכרז זה במפורש.
בנוסף באחריות פקח הקווים לרכז ידע מקצועי ,להדריך ולחנוך בהתאם לצורך ,לשמש כ-
 POCלעבודות אסורות ,להיות אחראי על עבודות איתור הצינור ו\או עבודות מסוכנות ולרכז
ריכוז נתונים ודוחות עבור החברה.
החברה תוכל להעסיק את פקח הקווים גם בעבודות כממונה היתרי עבודה ואדמיניסטרציה
שיהיה אחראי על ניהול האדמיניסטרטיבי של מח' פיקוח הקווים ,בדגש על תיאום תשתיות,
ידע והבנה בתשתיות תת"ק והבנת תכניות ,סטטוטוריקה והנדסה.

.3.5

.3.6

 .4ציוד ברשות הפקחים
באחריות הקבלן לספק לכל פקח קווים את הציוד המפורט להלן:
 .4.1מחשב נייד " 12לפחות הכולל כרטיס תקשורת אלחוטי ובעל יכולת גלישה ברשת האינטרנט;
 .4.2טלפון נייד חכם (סמארטפון);
 .4.3מכשיר  GPSחכם לניווט והימצאות;
 .4.4גלאי גז טבעי;
 .4.5מד מרחק לייזר;
 .4.6ארגז כלים הכולל :פטיש קל ובינוני ,פלייר ,פלייר פטנט ,מפתח שבדי ,סט מברגים ,סט
מפתחות אלן ,מפתח ארונות חשמל ,מטר מדידה  5מ' ,רולטקה  50מ'.
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 .5שעות עבודה
 .5.1שעות העבודה למתן השירותים הינם בימים א'  -ה' משעה ( 7:30התייצבות באתר העבודה)
עד ( 17:00להלן" :יום עבודה מלא") .ייתכנו שעות נוספות בהתאם לצרכי החברה ולדרישות
הדין.
 .5.2במקרים מיוחדים בהתאם לנסיבות המקרה ,לפי צרכי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי,
יבוצעו עבודות הפיקוח גם בימי ו' עד שעתיים לפני כניסת השבת.
 .5.3בכל מקרה לא תשולם על ידי החברה תמורה נוספת בגין עבודה ב"שעות נוספות" ועל הקבלן
לתמחר זאת במסגרת הצעתו ,לרבות במקרה של הצורך להשלים עבודה שהחלו בה באותו
היום .עבודה מעבר לשעות העבודה שלעיל תבוצע רק באישור סמנכ"ל התפעול בחברה.
 .5.4העבודה של הפקחים הינה עבודה בשגרה וגם במצבי חירום ולכן ייתכנו גם עבודות בשבתות,
ערבי חג וחגי ישראל בהתאם לצרכי החברה ולדרישות הדין.
 .5.5כל אחד מהפקחים יידרש להגיש בסוף כל חודש דו"ח שעות מפורט הכולל שעות עבודה
ונסיעות ביצוע עבודה לאישור הממונה בחברה (סמנכ"ל התפעול או נציגיו).
 .5.6השירותים יינתנו בכל מקום ברחבי הארץ בו מבוצעות עבודות שונות לצד מערכת ההולכה לגז
טבעי בהתאם לצורך אותה עבודה כפי שיקבע הממונה במועד ביצוע השירותים (השירותים
יינתנו לאורך כל התוואי הקיים והעתידי של מערכת ההולכה ברחבי הארץ ו/או בחלוקה
לאזורים של מערכת ההולכה ולפי צורך במשרדי החברה ,הכל כפי שיחליט הממונה לפי
שיקול דעתו הבלעדי בהתאם לצרכי החברה .מובהר ,כי שירותי הפיקוח על עבודות כאמור
תלויים בגורמים משתנים שאינם בידיעת או שליטת החברה ,כגון תקופת ההכנות לשירותים
ותקופת ביצוען ,היקף השירותים וכיו"ב.
 .6דיווחים וניהול יומן עבודה באחריות הקבלן
 .6.1הזוכה יספק על חשבונו מערכת לאיתור העובד  /רכב עם הצגה רציפה ע"ג מפה דינמית
מפורטת ,כאשר השימוש העיקרי יהיה עבור בטיחות וחירום.
 .6.2מערכת איתור ודיווח ש"ע תכלול מיקום מדויק ,ואפשרות מעקב דינאמי אחר הרכב והנייד
של העובד  /פקח הקווים .מתן אפשרות צפייה במיקום ע"ג מפה ברזולוציית מיקום של  50מ'.
 .6.3הקבלן ידווח מידית בעל פה ולאחר מכן בכתב ,לממונה ,על כל דבר שיש לו חשיבות מבחינת
מערכת ההולכה ,שלמותה ,תפקודה התקין או כל עניין אחר של החברה במערכת ,לרבות
דברים כאמור בהם נתקלו פקחי הקווים אגב מתן השירותים שיש להם זיקה מכל סוג שהוא
למערכת ההולכה וסביבתה.
 .6.4הקבלן ידווח מידית בעל פה ולאחר מכן בכתב ,לממונה ולחדר הבקרה במשרדי החברה וכן
לכל גורם שיורה לו הממונה ,על כל דבר שיש בו:
 .6.4.1חשיבות מבחינה ביטחונית ,בטיחותית או תפעולית ,לרבות פיגוע חבלני ,שריפה,
התפרצות ,גניבה ,חבלה או חשש לאמור.
 .6.4.2עבודות בסמוך למערכת ההולכה (לרבות ברצועת צינור הגז).
 .6.4.3אירוע העלול להסתיים בהטלת חבות כספית או אחרת על החברה.
 .6.4.4אירועים מרכזיים ודברים נוספים בהם נתקלו פקחי הקווים או הובאו לידיעתם אגב
מתן השירותים.
 .6.5בכל מקרה שבו נודע לקבלן ,בכל דרך ,על מעשה או מחדל כלשהו ,בין של הקבלן ו/או של צד
ג' ,שיש בהם חשש סביר לסכן או לגרום נזק ,לרבות גרימתו בפועל ,למערכת או לבטיחותה,
לצד ג' ,לביטחון הציבור או לבריאותו ,לסביבה ,מתחייב הקבלן להודיע מיד ללא כל עיכוב
ושיהוי לממונה ולפעול לפי הנחיותיו ,אם וככל שיינתנו ,לרבות על ידי מסירת דיווח מלא
בכתב עד  48שעות לאחר שנודע על התרחשות נזק כאמור ,לפי הפרטים ובנוסח שתדרוש
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6.6הקבלן ימסור לחברה בתום כל עבודה במסגרת תקופת ההסכם דוחות מלאים ומפורטים על
העבודה שבוצעה ומהלכה ובנוסח והפירוט כפי שיורה לו הממונה או בכל מקרה אחר בו
ידרוש זאת הממונה כאמור בקשר למתן השירותים על ידי הקבלן .דו"ח כאמור יימסר בעותק
פיסי ובנוסף ,אם תבקש זאת החברה ,על גבי תקליטור בפורמט המקובל לצורך זה.
 .6.7הספק ימסור לממונה דיווחים בכל עת בעניינים נוספים הקשורים במתן השירותים אף אם
לא צוינו במפורש בנספח זה או בהסכם.
חתימה___________ :
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.6.8
.6.9

באחריות הקבלן לנהל יומן שדה בו ירשמו ,תחילת יום עבודה ,מיקום ו\או כל דבר חריג
במהלך העבודה בתוספת קואורדינטות ותיאור מקום.
בסוף כל יום יעביר את קבלן את נתוני הנוכחות.

 .7הגופים המפקחים על מערכת ההולכה
מובא לידיעה ,כי מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל מפוקחת על ידי גורמים שונים מטעם מדינת
ישראל ו/או החברה ,כגון הרשות לגז טבעי ,החברות המקצועיות המייעצות לחברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע"מ ,רשויות תכנון ,חברות פיקוח צד ג' ,משטרת ישראל ,הרשות לאבטחת מידע וכן כל
גורם מוסמך כדין מטעם מדינת ישראל ו/או חברת נתיבי הגז הטבעי לפקח ,לרבות פיקוח עליון ,מעת
לעת ,על מערכת ההולכה לגז טבעי .קבלן המגיש הצעתו בהליך מתחייב לפעול בקשר עם עבודותיו לפי
ההסכם בהתאם להנחיות הגורמים הרגולטורים ו/או המפקחים כדין כפי שימסרו על ידי החברה ,אם
וככל שיינתנו ולשתף עמם פעולה באופן מלא בהתאם להנחיות החברה.
 .8עבודות בסמיכות למתקני גז ברור ובדיקות מוקדמות
ביצוע השירותים יערך בסמיכות למערכת הולכת הגז הטבעי המצויה בבעלות המדינה ושלחברה זכות
שימוש בה ,לרבות מתקני גז תת קרקעיים ו/או על קרקעיים ,צנרת וכיוצא באלה .כפועל יוצא מובאת
בזאת לידיעת הקבלן הרגישות הבטיחותית ולסיכונים המיוחדים הנובעים מעבודות בסמוך למערכת
לגז טבעי וכי ביצוע השירותים על ידו ועל ידי צד ג' ,סמוך למערכת זו ,כוללים הגבלות עם שימוש
בציוד וכלי עבודה עפ"י הנחיות החברה וכן דורש נקיטת אמצעי זהירות במידה גבוהה במיוחד
ועמידה בכל דרישות הבטיחות והביטחון המקובלות בחברה ו/או על פי כל דין.
 .9כל האמור להלן הינו על חשבונו של הקבלן וללא תוספת תמורה למחיר הצעת המציע למכרז.
 .10במידה שהמציע לא ימלא את התחייבותו לעיל במלואם לשביעות רצונה המלא של החברה ,תהא
החברה רשאית לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי כמפורט במסמכי המכרז ו/או על פי הדין ובכלל זה
לבטל את זכיית המציע במכרז וביטול ההסכם עמו ללא מתן התראה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות
העומדת לחברה לפי המכרז ו/או הדין .המציע מוותר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או תביעה כלפי
החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם פעולה כלשהי כאמור לעיל על ידי החברה בשל אי עמידתו
בהתחייבותו זו במלואה ,מכל סיבה ,לרבות בשל בחירה בזוכה אחר במכרז זה ו/או בכל דרך אחרת
שתבחר החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
על החתום בשם המציע:

שם מלא

חתימה___________ :

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

נספח ג'  -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
בתפקיד_____________
משמש
אני
כדלקמן:
בזאת
מצהיר/ה
כן,
אעשה
לא
אם
ב___________________________ [שם מלא של המציע – התאגיד/עוסק מורשה] (להלן" :המציע") ומוסמך
לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למתן שירותי פיקוח קווים (מס'
.)INGL/TENDER/2022/07
 .1יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□
□
*
**
***

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

 .2יש 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.
חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

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

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

 .4במקרה 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.
 .5למציע שסימן את חלופה ( )2לעיל -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם החברה (ככל שתהיה התקשרות).
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________________
חתימת המצהיר/ה

_____________
תאריך

אישור
אני הח"מ עו"ד_____________ 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

חתימה___________ :
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נספח ד'  -אישור זכויות חתימה בשם המציע
הנדון :מכרז פומבי מס'  INGL/TENDER/2022/07למתן שירותי פיקוח על עבודות תשתית
לצד מערכת ההולכה לגז טבעי לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :המכרז")
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח __________________  ,מס' רישיון __________ מאשר/ת ,כדלקמן:
שחתימות מר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ____________________
ומר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס' ___________________________ בשם
_________________________________________________ [השלם שם המציע] (להלן:
"המציע") על מסמכי המכרז ונספחיו ,הצעת המציע ועל כל מסמך אחר שנחתם על ידי המציע ,וצורף
להצעתו במסגרת המכרז ,נחתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ובהתאם
למסמכי ההתאגדות של המציע והן מחייבות את המציע .כן אני מאשר/ת ,שאין כל צורך בהליך משפטי
נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המציע.

________________
תאריך

חתימה___________ :

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח
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נספח ה' – תצהיר על עמידה בתנאי הסף ופירוט ניסיון המציע
אני הח"מ _____________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ (להלן" :המציע") ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו וזאת
במסגרת הגשת הצעה למכרז פומבי למתן שירותי פיקוח קווים ( )INGL/TENDER/2022/07שנערך על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
(להלן" :החברה");
 .2הנני מוסמך ליתן תצהירי זה מטעם המציע.
 .3הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה במכרז התקיימו במציע כל אלה:
 .3.1המציע הינו יחיד עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.
 .3.2למציע ניסיון של שבע ( )7שנים לפחות במתן שירותי ניהול ופיקוח על הקמת פרויקטי תשתית אורכית זורמת תת-קרקעית* ,כמוגדר
להלן ,במהלכן ביצע פיקוח צמוד על שלושה ( )3פרויקטים לפחות לאחר .1.1.2018
 .3.3המציע מעסיק כדרך קבע לפחות עשרה ( )10עובדים.
 .3.4לצורך מתן השירותים לחברה ,המציע יעמיד לפחות שישה ( )6פקחי קווים ,שכל אחד מהם מקיים את כל הדרישות שלהלן:
 .3.4.1הנדסאי או מהנדס ,בתחום הנדסה אזרחית ו/או קרקע ומים;
 .3.4.2בעל ניסיון של שנתיים לפחות ,החל מיום  ,1.1.2015בפיקוח צמוד על פרויקטי תשתית אורכית זורמת תת-קרקעית* ,אשר
במסגרתם ביצע לפחות  3פרויקטים הכוללים פיקוח צמוד על חפירה ו/או חצייה ו/או קידוחים בסמיכות לתשתיות אורכיות
תת קרקעיות ,וכן קריאת תכניות הנדסיות לעבודות עפר ו/או לעבודות הקמת תשתיות תת קרקעיות;
 .3.5למציע מחזור הכנסות שנתי של לפחות  6,000,000ש"ח (לא כולל מע"מ) בממוצע בשנים  2019 ,2018ו.2020 -
 .3.6המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים
לפיו.
* לעניין האמור לעיל "פרויקט תשתית אורכית זורמת תת-קרקעית" ,משמע פרויקט של צנרת הולכה (כגון גז ,מים ,דלק וביוב וכו')  ,אשר
כוללים ,בין היתר ,ביצוע קידוחים אופקיים ,איתור תשתיות תת"ק , ,יסודות ותעלות ניקוז.

חתימה___________ :
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 .4פירוט ניסיון המציע
למציע ניסיון של ____ שנים (לפחות  7שנים) במתן שירותי ניהול ופיקוח על הקמת פרויקטי תשתית אורכית זורמת תת קרקעית* ,במהלכן ביצע פיקוח צמוד על שלושה ()3
פרויקטים לפחות לאחר .1.1.2018
מס"ד

מועד ביצוע
העבודה (מחודש/
שנה ועד חודש/
שנה)

מ_______
1

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________

עד _______

מ_______
2

שם המזמין ופרטי איש קשר

תיאור העבודה

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________

עד _______

חתימה___________ :
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סוג התשתית האורכית

אירועים ראויים
לציון בעבודה,
לרבות חריגים או
פגיעה בתשתית +
סיבה לכך

האם בוצעה
עבודת הנחת
תשתית
אורכית

מ_______
3

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________

עד _______

פרויקטים נוספים לצורך ניקוד איכות:
מס"ד

1

ביצוע
מועד
העבודה (מחודש/
שנה ועד חודש/
שנה)

שם המזמין ופרטי איש קשר

מ_______

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________

עד _______

מ_______
2

עד _______

חתימה___________ :

תיאור העבודה

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________
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סוג התשתית האורכית

אירועים ראויים
בעבודה,
לציון
לרבות חריגים או
פגיעה בתשתית
 +סיבה לכך

האם בוצעה
עבודת הנחת
תשתית
אורכית

מ_______
3

עד _______

מ_______
4
עד _______

מ_______
5

עד _______

מ_______
6

עד _______

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________

שם המזמין___________________ :
פרטי קשר של נציג המזמין (שם וטלפון):
__________________

ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה___________ :

תפקיד
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חתימה

חותמת

תאריך

אימות חתימה
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

חתימה___________ :
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נספח ה' – 1שאלון להוכחת ניסיון כח האדם המוצע
לצורך השתתפות המציע בהזמנה להציע הצעות למתן שרותי פיקוח צמוד על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי הרינו הח"מ מאשרים בשם
__________________________________ [הכנס שם מלא של המציע] (להלן" :המציע") ,כי עד למועד הגשת הצעת המציע מתקיים בכח האדם המוצע על ידי המציע הניסיון
שלהלן:




הנדסאי או מהנדס ,בתחום הנדסה אזרחית ו/או קרקע ומים;
בעל ניסיון של שנתיים לפחות ,החל מיום  ,1.1.2015בפיקוח צמוד על פרויקטי תשתית אורכית תת-קרקעית זורמת* ,אשר במסגרתם ביצע לפחות  3פרויקטים
הכוללים פיקוח צמוד על חפירה ו/או חצייה ו/או קידוחים בסמיכות לתשתיות אורכיות תת קרקעיות ,וכן קריאת תכניות הנדסיות לעבודות עפר ו/או לעבודות
הקמת תשתיות תת קרקעיות.

כל טופס יתייחס לבעל תפקיד אחד ויצורפו לו קורות חיים של כ"א המוצע בצירוף תעודות השכלה ,הסמכות והמלצות רלבנטיות.

פקח מס' :1
שם פקח הקווים המוצע;___________________________ :
השכלה.______________________ :
שנות ניסיון ( ______ :לפחות שנתיים).
מס"ד

מועד ביצוע העבודה
(מחודש /שנה ועד
חודש /שנה)

מ_______
1

עד _______

חתימה___________ :

שם המזמין ופרטי איש
קשר

תיאור העבודה

סוג התשתית האורכית (האם
מדובר על תשתיות זורמות תת
קרקעיות)

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
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אירועים ראויים לציון
בעבודה ,לרבות חריגים או
פגיעה בתשתית  +סיבה לכך

האם בוצעה חפירה ו/או חצייה ו/או
קידוחים בסמיכות לתשתיות אורכיות תת
קרקעיות וכן קריאת תכניות הנדסיות
לעבודות עפר ו/או לעבודות הקמת
תשתיות תת קרקעיות

מ_______
2
עד _______

מ_______
3
עד _______

מ_______
4
עד _______

מ_______
5
עד _______

חתימה___________ :

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
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פקח מס' :2
שם פקח הקווים המוצע;___________________________ :
השכלה.______________________ :
שנות ניסיון ( ______ :לפחות שנתיים).
מס"ד

1

מועד ביצוע העבודה
(מחודש /שנה ועד
חודש /שנה)

מ_______
עד _______

2

מ_______
עד _______

3

מ_______
עד _______

4

מ_______
עד _______

חתימה___________ :

שם המזמין ופרטי איש
קשר

תיאור העבודה

סוג התשתית האורכית (האם
מדובר על תשתיות זורמות תת
קרקעיות)

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
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אירועים ראויים לציון
בעבודה ,לרבות חריגים או
פגיעה בתשתית  +סיבה לכך

האם בוצעה חפירה ו/או חצייה ו/או
קידוחים בסמיכות לתשתיות אורכיות תת
קרקעיות וכן קריאת תכניות הנדסיות
לעבודות עפר ו/או לעבודות הקמת
תשתיות תת קרקעיות

פקח מס' :3
שם פקח הקווים המוצע;___________________________ :
השכלה.______________________ :
שנות ניסיון ( ______ :לפחות שנתיים).
מס"ד

1

מועד ביצוע העבודה
(מחודש /שנה ועד
חודש /שנה)

מ_______
עד _______

2

מ_______
עד _______

3

מ_______
עד _______

4

מ_______
עד _______

חתימה___________ :

שם המזמין ופרטי איש
קשר

תיאור העבודה

סוג התשתית האורכית (האם
מדובר על תשתיות זורמות תת
קרקעיות)

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
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אירועים ראויים לציון
בעבודה ,לרבות חריגים או
פגיעה בתשתית  +סיבה לכך

האם בוצעה חפירה ו/או חצייה ו/או
קידוחים בסמיכות לתשתיות אורכיות תת
קרקעיות וכן קריאת תכניות הנדסיות
לעבודות עפר ו/או לעבודות הקמת
תשתיות תת קרקעיות

פקח מס' :4
שם פקח הקווים המוצע;___________________________ :
השכלה.______________________ :
שנות ניסיון ( ______ :לפחות שנתיים).
מס"ד

מועד ביצוע
העבודה
(מחודש/
שנה ועד
חודש/
שנה)
מ_______

1

2

עד
_______

מ_______
עד
_______

3

מ_______
עד
_______

4

מ_______
עד
_______

שם המזמין ופרטי איש
קשר

תיאור העבודה

סוג התשתית האורכית (האם
מדובר על תשתיות זורמות תת
קרקעיות)

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________
המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

חתימה___________ :
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אירועים ראויים לציון
בעבודה ,לרבות
חריגים או פגיעה
בתשתית  +סיבה לכך

האם בוצעה חפירה ו/או חצייה ו/או קידוחים
בסמיכות לתשתיות אורכיות תת קרקעיות וכן
קריאת תכניות הנדסיות לעבודות עפר ו/או
לעבודות הקמת תשתיות תת קרקעיות

פקח מס' :5
שם פקח הקווים המוצע;___________________________ :
השכלה.______________________ :
שנות ניסיון ( ______ :לפחות שנתיים).
מס"ד

1

מועד ביצוע
העבודה
(מחודש/
שנה ועד
חודש/
שנה)
מ_______
עד
_______

2

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

מ_______
עד
_______

4

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

מ_______
עד
_______

3

שם המזמין ופרטי איש
קשר

תיאור העבודה

סוג התשתית האורכית (האם
מדובר על תשתיות זורמות תת
קרקעיות)

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

מ_______
עד
_______

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

חתימה___________ :
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אירועים ראויים לציון
בעבודה ,לרבות
חריגים או פגיעה
בתשתית  +סיבה לכך

האם בוצעה חפירה ו/או חצייה ו/או קידוחים
בסמיכות לתשתיות אורכיות תת קרקעיות וכן
קריאת תכניות הנדסיות לעבודות עפר ו/או
לעבודות הקמת תשתיות תת קרקעיות

פקח מס' :6
שם פקח הקווים המוצע;___________________________ :
השכלה.______________________ :
שנות ניסיון ( ______ :לפחות שנתיים).
מס"ד

1

מועד ביצוע
העבודה
(מחודש/
שנה ועד
חודש /שנה)
מ_______
עד
_______

2

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

מ_______
עד
_______

4

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

מ_______
עד
_______

3

שם המזמין ופרטי איש
קשר

תיאור העבודה

סוג התשתית האורכית (האם
מדובר על תשתיות זורמות תת
קרקעיות)

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

מ_______
עד
_______

המזמין:
שם
___________________
פרטי קשר של נציג המזמין
וטלפון):
(שם
__________________

חתימה___________ :
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אירועים ראויים לציון
בעבודה ,לרבות
חריגים או פגיעה
בתשתית  +סיבה לכך

האם בוצעה חפירה ו/או חצייה ו/או קידוחים
בסמיכות לתשתיות אורכיות תת קרקעיות וכן
קריאת תכניות הנדסיות לעבודות עפר ו/או
לעבודות הקמת תשתיות תת קרקעיות

ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

תאריך

אימות חתימה
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

חתימה___________ :
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נספח ה' -2אישור רו"ח בדבר מחזור כספי של המציע
תאריך_______________ :
לכבוד
______________ [שם המציע]
הנדון :אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים)1
לתקופה 2מיום  1.1.2118ועד 31.1.2121
לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ (להלן" :המציע") הרינו לאשר כדלקמן:
 .1הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.
 .2יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  2.1ו:2.2 2.2-
.2.1

הדוחות הכספיים המבוקרים  /סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום  /לימים _____ בוקרו /
נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו .דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום  /בימים _______.

.2.2

הדוחות הכספיים המבוקרים  /סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום  /ימים ________ בוקרו /
נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים .דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם/ו ביום  /בימים
________.

 .3יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  3.1ו:3.2 3.2-
.3.1

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי,
או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

.3.2

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד ,אולם אין לסטייה זו השלכה על
המידע המפורט בסעיף  4להלן.

 .4בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל ,המציע עומד בתנאי הנדרש במכרז בסעיף .6.4
בכבוד רב,
__________________
רואי חשבון
הערות:



נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי
חשבון בישראל ,בדצמבר .2020
יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

1

אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות .במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים
המבוקרים  /בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים ,תוגש אסמכתה מסוג "אישור" ,אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של
"חוות דעת" .לגבי נתונים חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים ,רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו
המקצועי .כמו כן ,ככל שהליך הביקורת  /סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים ,רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת /
בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח .אולם ,אם לדעתו של רואה החשבון השלמת
הביקורת  /הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח ,עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.
2

תצויין התקופה/ות בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

חתימה___________ :
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נספח ו' – הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים (מציע)
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("החברה" " /נתג"ז")
אני הח"מ מצהיר בזה בשמי ובשם _________________ [שם מלא] ______________ [ח.פ /.שותפות /ת"ז]
(להלן" :המציע") כדלקמן:
.1

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

.2

הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

.3

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

.4

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

.5

תפקידינו ו/או עיסוקינו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה ,ואין בתפקידינו או
עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את העבודות שתבוצענה על ידינו בעבור החברה .במקרה של
היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות לחברה ,לרבות במהלך השתתפותנו בישיבות ,הננו
מתחייבים להודיע על כך לממונה או למנכ"ל החברה ,מייד כשייוודע לנו על ניגוד עניינים אפשרי .כמו כן,
אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד
העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.

.6

בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא נציע ו/או לא
ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו
מכל סיבה ,עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת הנאה ,לרבות המלצה ו/או
החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת,
במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או
הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או
עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה
הנובעים ממנו.

.7

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

.8

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי
מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי  /סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל הסכם ו/או
הזמנה הנובעים ממנו ,וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.

.9

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

חתימה___________ :
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 .10אנו אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני המשנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו שיהיו
מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או בביצוע ההסכם לרבות השירותים על פיו ו/או
הזמנה הנובעים ממנו.
 .11הננו מתחייבים להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
 .12אין באמור בהצהרתנו זו כדי לגרוע מחובותינו על פי הוראות כל דין או הסכם החלות עלינו בתוקף
תפקידנו כנותן שירותים לחברה.
 .13הננו מצהירים ,כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והננו מתחייבים לקיים את כל
הוראותיה.
 .14העדר זיקה אישית  /קירבה משפחתית של המציע ומי מטעמו לחברה או ללקוחותיה:
(יש לסמן את הרלבנטי):





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

במידה שקיימת זיקה אישית או קירבה משפחתית כלשהי יש למלא את הטבלה הבאה:
שם הגוף ותיאור
השירותים

פירוט הזיקה
האישית או קירבה
משפחתית

סטאטוס

מועד מתן השירותים

 .15פירוט אודות ללקוחותיו של המציע:
על המציע לפרט בטבלה להלן את כל הגופים הפועלים בישראל בתחום הגז הטבעי ו/או אנרגיה ו/או בכל
תחום קשור ,המקבלים או מספקים שירותים מהמציע או אל המציע (או לצד המקושר למציע ,כמוגדר
בסעיף  14לעיל) ומידע אחר הנוגע לניגוד עיניינים אפשרי העלול להיווצר בין פעילויות המציע (או הצד
המקושר למציע) לבין החברה.

חתימה___________ :
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שם הגוף לו ניתנים
השירותים

מהות השירותים

סטאטוס
(פעיל \ בלתי פעיל)

מועד מתן השירותים

ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה

תפקיד

חותמת

תאריך

אימות חתימה
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

חתימה___________ :
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נספח ו' – 1הצהרה והתחייבות בנושא היעדר ניגוד עניינים (איש מקצוע)
לכבוד
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה")
אני הח"מ ,__________________________ ,ת.ז ,________________ .מצהיר ומתחייב בזה
כדלקמן:
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7
.8
.9
.10

הנני משמש בתפקיד _________________ ב _________________ -ותצהירי והתחייבות זו
ניתנת כחלק מהגשת הצעה במכרז פומבי מס'  INGL/TENDER/2022/07למתן שירותי ייעוץ
ופיקוח על עבודות ימיות לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.
הריני מתחייב בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לעבודות שיבוצעו על ידי בעבור
החברה ו/או מי מטעמה ולהימנע מכל קשר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים.
בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל ,אני אמסור לחברה ,בכל עת לקראת חתימת
ההסכם או במהלך ביצועו במועד אשר ייקבע על ידי החברה ,כל מידע הקשור בהיותי 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.
תפקידי ו/או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור חשש לניגוד עניינים כלשהו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי ,עם העבודות שיבוצעו על ידינו בעבור החברה ,ואין
בתפקידינו או עיסוקינו האחרים כדי לפגוע ביכולתנו לבצע את העבודות שיבוצעו על ידי בעבור
החברה .במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדי ביצוע העבודות לחברה ,לרבות במהלך
השתתפותנו בישיבות ,הננו מתחייבים להודיע על כך למנכ"ל החברה ,מיד כשייוודע לנו על ניגוד
עניינים אפשרי .כמו כן ,אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות
העניין ,לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים ולפעול בהתאם להוראות החברה וכמתחייב בחוק.
בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-לא נציע
ו/או לא ניתן ו/או נקבל ו/או נבקש ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכל עת ,לרבות בעת ביצוע הסכם זה
ו/או לאחר סיומו מכל סיבה ,עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עסקו של אחר ,כל טובת
הנאה ,לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך ,בין בהסכם ובין
כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת ,במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע העבודות
בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ו/או על החלטה ו/או מעשה
ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם
אחר ,בקשר להליך ההתקשרות ו/או כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו.
לא שידלתי ו/או שיתפתי פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי  /סודי הקשור להליך התקשרות ו/או
כל הסכם ו/או הזמנה הנובעים ממנו ,וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
לא שידלתי ו/או שיתפתי פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית,
וכן לא נעשה כן לאחר מועד חתימת ההסכם.
הנני מתחייב להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו.
אין באמור בהצהרתי והתחייבותי זו כדי לגרוע מחובותיי על פי הוראות כל דין או הסכם החלות
עלינו בתוקף תפקידי כנותן שירותים לחברה.
הנני מצהיר כי קראתי היטב הצהרה זו על כל חלקיה ,הבנו את תוכנה ,והנני מתחייב לקיים את
כל הוראותיה.

ולראיה באנו על החתום בשם המציע:
שם מלא

חתימה___________ :

ת.ז.
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להגשה בקובץ מס'  2בלבד
נספח ח'  -טופס הצעת המחיר

(עם חתימת ההסכם יצורף כנספח להסכם)

הריני מגיש את הצעתי למכרז פומבי (מס'  )INGL/TENDER/2022/07למתן שרותי פיקוח
צמוד על עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי (להלן" :המכרז") .כדלקמן:

כתב כמויות
#

תיאור השירות

יח'
מידה

מחיר מירבי
ליחידה
(ש"ח)

מחיר מוצע
ליחידה
(ש"ח)

סה"כ מחיר מוצע
(מחיר מוצע ליח' *
 61חודשים)
(ש"ח)

1

פקח קווים אחד ( )1לשירותים
שוטפים (כולל רכב מסוג 4X4
וציוד)

חודש

33,000

_________

_________

הוראות למילוי הצעת המחיר
 .1המחירים לעיל אינם כוללים מע"מ.
 .2על המציע למלא את ה"מחיר המוצע ליחידה" במקום המיועד לכך ולסכם את הצעת המחיר
לתקופה של  60חודשים.
 .3המחיר המוצע ליחידה שינקוב המציע בטבלה לעיל לא יעלה על המחיר המרבי ליחידה .מציע
שיחרוג מכך – הצעתו תיפסל!
ידוע לנו כי התמורה שנקבל לזוכה תהיה בהתאם לתעריפים שנקבנו לעיל .המחיר המוצע על ידי/נו
כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים ,לרבות שכר עבודה ,נסיעות,
הוצאות משרדיות ,כל מס ,לרבות מע"מ .התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים.
ידוע לנו כי תשלום הקשור בנסיעות ואחזקת רכב ובכלל זה נסיעות אל ומאתר ביצוע העבודות ונסיעות
לכל אתר אחר לצורך ביצוע השירותים לרבות נסיעה בכבישי אגרה (כביש  ,6מנהרות הכרמל והנתיב
המהיר) ולרבות ומבלי למעט ,עלויות בגין העמדת רכבים לצורך השירותים על מיגונם ,ציודם ,הוצאות
דלק ,טיפולים לרכב ,ביטוחים ,אגרות והשתתפויות עצמיות וכיו"ב ,כלולים במחיר שיוצע על ידי
המציע ולא תשולם בגינם תמורה נוספת.
אני/אנו מצהיר/ים כי הובא לידיעתי/נו כי השירותים יינתנו בהתאם להזמנה בכתב ומראש שתוציא
החברה .עוד אנו מאשרים כי הכמויות שצוינו מעלה הינן כמויות משוערות בלבד לצורכי השוואה ,וכי
החברה תשלם לזוכה רק עבור כמויות שהוזמנו על ידה ובוצעו בפועל.
הריני מאשר בשם המציע ,כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות בקשר עם הגשת
ההצעה הכספית ,הבנתי אותם ,אין לי כל סייג לגביהם ,הצעתי שלמה והתמורה שבהצעתי כוללת את
כל הקשור בביצוע ההתקשרות לפי ההליך ונספחיו ,לרבות ההסכם שצורף לו ולמעט מע"מ.
הריני לאשר את האמור לעיל בחתימתי להלן:
חתימה
תפקיד
שם מלא

חתימה___________ :
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