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הנדון :הבהרה ותיקון מס'  – 1מכרז פומבי למתן שרותי פיקוח על עבודות תשתית
לצד מערכת ההולכה לגז טבעי
)מס' (INGL/TENDER/2022/07
 .1כללי
 .1.1אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .1.3השינויים 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.
 .1.4עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים )ככל שמצורפים( אליו כשהם
חתומים בכל עמוד.
 .2תיקון למסמכי המכרז
 .2.1להלן תיקון של טופס הצעת המחיר )נספח א' למסמכי המכרז( .יש לצרף את הנוסח המצ"ב במקום
הנוסח המקורי שצורף למסמכי המכרז ,במסגרת הגשת הצעת המחיר )קובץ מס'  2להצעה(.
 .3הבהרות למסמכי המכרז
סעיף

 .1סע'  17.2להסכם,
תנאי
תמורה,
התשלום והגשת
חשבונית

שאלות

הבהרות  /תשובות

 .1מבוקש להבהיר האם הקיזוז
יהיה ממספר ימי העבודה
בחודש בהפחתת ימי החופשה
והמחלה בהתאם לחוק לכל
פקח?

 .1מובהר כי התשלום יהיה לפי ימי עבודה
בפועל ביחס למספר ימי העבודה בחודש
לכל פקח .יבוצע קיזוז מול הקבלן בגין
ימי היעדרויות של כל פקח.

 .2האם יבוצע קיזוז בעבור חגים
או ימי שבתון?

סעיף  17.2להסכם יעודכן באופן הבא:

"התמורה תשולם בהתאם לביצוע
העבודות והשירותים בפועל על ידי
הקבלן .מובהר כי במקרה של חודש
עבודה לא מלא של פקח קווים תשלם
החברה לקבלן את התמורה היחסית
מהתעריף הגלובאלי לחודש שבהצעת
המחיר של הקבלן בנספח א' להסכם
כפי שאושרה על ידי החברה ,ביחס
למספר ימי העבודה בהם עבד פקח
הקווים בתוך אותו חודש .לצורך זה
"חודש" נמשך לפי מספר ימי העבודה בו
לא כולל ימי ו'".
 .2לא יקוזז שכר בגין חגים וימי שבתון.
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 .2סע'  17.4להסכם ,מבוקש לבצע הצמדה של חלק סעיף  17.4להסכם יעודכן באופן הבא:
תנאי מהתמורה למדד המחירים לצרכן
תמורה,
התשלום והגשת וחלק מהתמורה לשכר הממוצע
במקצועות ההנדסה )לפי נתוני
חשבונית
הירחון החודשי של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה( בתום
שנה.

"במהלך תקופת ההסכם התעריפים
המפורטים בהצעת המחיר של הקבלן )נספח
א' להלן( יעודכנו החל משנת ההתקשרות
השנייה ,במועד תחילת כל שנת התקשרות,
כך שיוצמדו למאה אחוזים ) (%100מהשינוי
שחל במדד המחירים הרשמי לצרכן
המפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .מדד הבסיס יהא המדד
הידוע במועד חתימת ההסכם על ידי
הצדדים והמדד הקובע יהא המדד האחרון
הידוע במועד ביצוע ההצמדה".

 .3מכרז ,נספח ב' –
מפרט
השירותים ,סעיף
 :2.2רכבים
הסכם ,סע' :6
פירוט
השירותים,
סע'  :15.1.1ציוד
וכלי רכב לביצוע
השירותים

 .1מבוקש להבהיר האם ניתן
להשתמש ברכבי  4*4שאינם
טנדרים .במידה והדרישה היא
רק טנדרים ,האם הרכבים
שמוגדרים  %20יכולים להיות
לא טנדר.
 .2כמו כן ,לאור שינויי בענף
ממשלת
והחלטת
הרכב
ישראל שעד שנת  2030לא
ימכרו רכבים המונעים בדלק,
נבקש לאשר הצבת רכבי שטח
שאינם טנדרים ושאינם רכבי
.4*4

 .1כן .אין דרישה רק לטנדרים.
 .2אין שינוי במסמכי המכרז.

מכרז ,נספח ח' -
 .4ה
טופס
צ
הצעת מבוקש לעדכן את המירבי ליחידה המחיר המירבי ליחידה בסעיף יעודכן
עהמחיר
עבור פקח קווים אחד לשירותים ל) ₪ 35,000לא כולל מע"מ(.
שוטפים )כולל רכב מסוג 4X4
ת
וציוד( לחודש לסכום של לפחות על המציע להגיש את נספח א'  -כתב
) ₪ 40,000לא כולל מע"מ(.
מ
כמויות וטופס הצעת מחיר בנוסח
ח
המעודכן שמצורף כנספח למסמך
י
ההבהרות.
ר
סע' מבוקש לאשר רכב חלופי 4*4
 .5הסכם,
זה.
סעיף
לעניין
זהה
כרכב
קנסות
:17.19
הבקשה מתקבלת.
 .6הסכם ,כוח אדם ,האם רלוונטי
סע'  :12.6קנסות להארכת ההסכם?
 .7מכרז ,נספח ב',
מפרט
השירותים ,סע'
תיאור
:3.6
תפקיד תמציתי
של פקח הקווים

גם

לאופציה
כן .הנ"ל רלבנטי לכל אורך תקופת ההסכם.

בסעיף צוין כי החברה תוכל
להעסיק את פקח הקווים גם
בעבודות כממונה היתרי עבודה
ואדמיניסטרציה שיהיה אחראי
על ניהול אדמיניסטרטיבי של מח'
פיקוח הקווים.
 .1האם יש דרישות מיוחדות
לתפקיד זה?
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 .1אין דרישות מיוחדות בתפקיד זה.
 .2לא ,החברה תבחר באחד מהפקחים
המוצעים על ידי המציע.

 .2האם המציע נדרש להציג
מועמד מיוחד לתפקיד זה?
 .8מכרז ,נספח ב' ,מבוקש לקבל הבהרה לעניין סוג הגלאי צריך להיות מסוג גלאי גז טבעי
אקטיבי )בעל משאבה( וכולל ,לכל הפחות,
מפרט
של גלאי גז טבעי הנדרש.
סנסורים לגילוי חמצן ומתאן נפחי Vol 0-
השירותים ,ציוד
.100%
ברשות הפקחים,
סע'  :4.4גלאי גז
 .9מכרז ,סע' :17
אופן
הערכת  .1בטבלת הניקוד ,סעיף כמות  .1כוונת החברה הינה לסעיף 6.4.2
ההצעות ובחירת
למסמכי המכרז )תנאי הסף(.
פרויקטים של מפקחי הקווים
מפנה לסעיף  6.3.2בתנאי סף
הזוכה
 .2כמפורט בטבלת ניקוד האיכות ,בגין כל
שלא קיים במכרז.
פרויקט שביצעו מפקחי הקווים
המוצעים ,מעבר לקבוע בתנאי הסף
 .2מבוקש לקבל הבהרה אודות
בסעיף  ,6.4.2יזכה את המציע בנקודה
כמות הפרויקטים שיש להציג
אחת עבור כל פרויקט של כל מפקח
בתנאי סף ובניקוד.
קווים בנפרד ועד למקסימום של 5
נקודות.
 .10מכרז ,כללי

 .11מכרז ,סע' 22
ערבות ביצוע

יש להציג עד  8פרויקטים סה"כ.
מבוקש לקבל הבהרה לעניין בכוונת החברה להעסיק לפחות  5פקחי
העסקת המפקחים באופן רציף קווים באופן שוטף ,לאורך כל תקופת
למעלה משנה או שהם יעבדו ההסכם.
באופן אקראי לתקופות קצרות ?
כמפורט בס'  3.7.1למכרז ,החברה רשאית
להעסיק עד שמונה פקחי קווים באופן רציף.

מבוקש לבטל
לערבות הביצוע.

את

מובהר כי החברה שומרת את האפשרות
להגדיל ו/או להקטין את כמות פקחי
הקווים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ולצרכיה.
הדרישה הבקשה נדחית.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 1מכרז פומבי למתן שרותי פיקוח על
עבודות תשתית לצד מערכת ההולכה לגז טבעי 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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)קובץ מס' (2
נספח א'  -כתב כמויות וטופס הצעת מחיר )מעודכן(
)בגמר ההליך יצורף על ידי החברה 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(

1

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

חודש

35,000

מחיר מוצע
ליחידה
)ש"ח(

_________

סה"כ מחיר מוצע
)מחיר מוצע ליח' * 60
חודשים(
)ש"ח(
_________

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 60
חודשים.
 .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:
שם מלא

תפקיד

חתימה
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חותמת

תאריך

