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הנדון :הבהרה מס'  – 1מכרז פומבי לאספקת סוללות חנקן למתקני החברה
(מס' )INGL/TENDER/2022/19
 .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.
 .1הבהרות למסמכי המכרז
סעיף

הבהרות  /תשובות

שאלות

 .1מכרז  ,כללי

האם הספק יידרש לספק את הספק נדרש לספק סוללות חנקן העומדות
סוללות החנקן או לחלופין בתנאי מפרט השירותים (נספח ב' למכרז).
הסוללות יושכרו מהספק.
הסוללות יירכשו על ידי החברה?

 .1מכרז  ,כללי

האם ישנה גישה למתקני החברה קיימת גישה למשאית מנוף רגילה ולא
עם משאית מנוף סטנדרטית ,קרי נדרשת משאית  1*1לצורך אספקת
הסוללות.
לא משאית ? 1*1

מהות מבוקש לעדכן את פרק הזמן הבקשה מתקבלת.
 .1מכרז,
לאספקה של  65סוללות חנקן מובהר כי לרשות המציע הזוכה תעמוד
ההתקשרות,
תנאיה ולוחות (הקיימים במתקני החברה) ל 90תקופת התארגנות של עד  90ימים ממועד
ההזמנה של החברה ועד ביצוע האספקה
זמנים לביצועה ,ימים במקום  10ימים.
בפועל (רק עבור ההזמנה הראשונה).
ס' 1.8
מהות מבוקש לתקן את הסעיף כך שכל
 .1מכרז,
עוד הספק עומד בהתחייבויותיו
ההתקשרות,
תנאיה ולוחות ובהתאם להסכם לא יתאפשר
זמנים לביצועה ,לחברה להזמין טובין מספקים
ס'  1.6ושונות ,חליפיים.
ס' 11.1
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הבקשה נדחית.

תקופת מבוקש כי מימוש האופציה תהיה
 .5מכרז,
מותנית בהסכמת הספק.
ההתקשרות,
אופציות
להארכתה ועדכון
התמורה ,ס' 1.1
והסכם ,תקופת
ההתקשרות,
הארכתה
והיקפה ,ס' 9.1
תקופת מבוקש לתקן את הסעיף כך ש:
 .6מכרז,
,
ההתקשרות
 .1יתאפשר לספק לעדכן את
אופציות
התעריפים מעת לעת ובתדירות
ועדכון
להארכתה
שלא תעלה על אחת לשנה
התמורה ,ס' 1.1
בהתאם למחירון הספק.
 .1הצמדת המחירים המצוינת
בסעיף תעשה החל מסיום שנת
ההתקשרות הראשונה.

הבקשה נדחית.

 .1הבקשה נדחית.
 .1מקובל .ס'  1.1יתוקן כך:
"התעריפים שבהצעת המחיר של הספק

(נספח א' להלן) (בהפחתת סכום הנחה,
אם ניתנה על ידי הספק) ,יעודכנו החל
ממועד התחלת שנת ההתקשרות
השניה ,במועד התחלת כל שנת
התקשרות ,כך שיוצמדו ל100%-
מהשינוי שחל במדד המחירים לצרכן.
מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד
חתימת ההסכם והמדד הקובע יהא
המדד האחרון הידוע במועד ביצוע
ההצמדה"

 .7מכרז ,אחריות נבקש להוסיף את המילה
״מטעמה״ לאחר המילה ״אחרים״
לבטיחות ,ס' 6
בשורה השנייה.

הבקשה מתקבלת..

אישור נבקשכם לבטל את הדרישה כי
 .8מכרז,
עובדי הזוכה ידרשו לחתום על
ביטחון ,ס' 7.1
הסכם סודיות ונבקש להסתפק
בחובת הסודיות של הספק כאשר
בכל מקרה של הפרה מצד עובדי
הספק ,החברה נותרת הגורם
האחראי לכך.

הבקשה מתקבלת.

 .9מכרז ,לוח זמנים מבוקש לדחות את המועד האחרון הבקשה נדחית.
לשאלות הבהרה בשבועיים ולעדכן
למכרז ,ס' 10
את המועד האחרון להגשת הצעות
בהתאם.
תוקף מבוקש לשנות את תוקף ההצעה הבקשה מתקבלת .תוקף ההצעה שתוגש
 .10מכרז,
ההצעה ,איסור שתוגש לחברה על ידי המציע תהיה לחברה על ידי המציע תהיה בתוקף למשך
שינויה בתוקף למשך  90ימים מהמועד  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות
על
וביטולה ,ס'  11.1האחרון להגשת ההצעות במקום
 110ימים.
אופן מבוקש להבהיר כי ככל ותיקון הבקשה נדחית .כאמור בסעיף ,הודעה על
 .11מכרז,
הערכת ההצעות הטעות ישפיע על הצעת המחיר ,התיקון תישלח למציע.
ובחירת הזוכה ,התיקון יעשה אך ורק באישור
המציע הרלוונטי.
ס' 17.1
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 .11מכרז ,נספח א',
כמויות
כתב
הצעת
וטופס
מחיר ונספח ב',
מפרט
השירותים.

.1
.1
.1
.1
.5

 .11מכרז ,נספח ב',
מפרט
השירותים ,ס'
 1.1והסכם ,סעיף
.1.1

 .11מכרז ,נספח ב',
מפרט
השירותים ,ס'
1.1

נבקש לתקן את מפרט הסוללות
לסוללות חנקן  10-16גלילים
בלחצים בין  115-100בר.
נבקש לתקן את מפרט הגליל
לגליל חנקן בנפח  40ליטר לחץ
 200בר  8מ"ק.
נבקש לשנות את יח' מידה
לתמחור סוללות למ"ק.
נבקש להוסיף לכתב כמויות
סעיף להובלה מיוחדת.
נבקש להוסיף סעיף להשכרת
סוללות  20גלילים והשכרת
סוללות  36גלילים.

 .1הבקשה נדחית.
 .1הבקשה מתקבלת .סעיף  1.1ג' בנספח ב'
למכרז ,מפרט השירותים יתוקן כך:
"גליל בודד מלא המכיל חנקן יבש ברמת

ניקיון של  ,%99.99בלחץ של לפחות 200
] ,[bargבעל נפח של  8מטר מעוקב".

 .1הבקשה נדחית.
 .1קיים סעיף הובלות מיוחדת ,ס' ז'
בנספח א' למכרז ,כתב הכמויות וטופס
הצעת המחיר.
 .5הבקשה נדחית.

 .1הבקשה מתקבלת.
 .1הבקשה נדחית.
 .1כוונת החברה למקרים מיוחדים הינם
פרויקטים שהחברה עושה כגון "שטיפת
קווים" חדשים או מקרה תקלה באחד
ממתקניה .החברה צופה מקסימום 1
מקרים כאלה בשנה אך כמות הסוללות
עשויה להשתנות בכל מקרה ולא ניתן
לחזות מראש ,ואין בכך התחייבות מצד
החברה.

 .1נבקש לתקן את הסעיף כך
שהספקות רגילות יעשו תוך 5
ימי עבודה במקום  71שעות.
 .1נבקש כי הספקות במקרים
מיוחדים יעשו תוך  2ימי עבודה
ולא כמצוין.
 .1נא הבהירו מהם ״מקרים
מיוחדים״ לצורך סעיף זה
ונבקש לקבל את הערכת ביחס
למספר המקרים המיוחדים
במהלך שנת ההתקשרות.
נבקש לתקן את הסעיף כך שהספק הבקשה מתקבלת חלקית.
יספק סוללות וגלילים בעלי בדיקה הספק יספק סוללה או גליל שמועד פקיעת
תוקף הבדיקות לגביהם יתקיים תוך פחות
תקופתית בתוקף.
מ 11-חודשים ממועד האספקה רק במקרים
של אספקה מהירה (מקרים מיוחדים).

 .15מכרז ,נספח ב' ,מבוקש לבטל את הסעיף.
מפרט
השירותים ,ס'
1.5

הבקשה מתקבלת.

 .16הסכם ,הגדרות נבקש לתקן את סדר העדיפות כך הבקשה מתקבלת.
פרשנות ותחולה ,שנספחי ההסכם ותנאי ההסכם
יהיו עדיפים על ההנחיות
ס' 1.1
המקצועיות של הממונה.
 .17הסכם ,הצהרות
של
כלליות
הספק ובדיקות
ס'
מוקדמות,
1.11

נבקש להוסיף בסוף הסעיף ״ובלבד
שהוראות אלה אינן סותרות את
הוראות ההסכם או
את הוראות הדין״.
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הבקשה מתקבלת .הסעיף יעודכן באופן
הבא:
"הספק וכל הפועלים מטעמו יקיימו את כל

הוראות הממונה במהלך כל תקופת ההסכם
ובלבד שהוראות אלה אינן סותרות את
הוראות ההסכם או הוראות הדין".

 .18הסכם ,בטיחות נבקש לתקן את הסעיף כך" :הספק
או מי מטעמו ימלאו אחר הוראות
וביטחון ,ס' 1.1
הבטיחות של החברה בתנאי
והוראות החברה אינן מנוגדות
לדרישות החוק ו/או תקנים
מחייבים בנושא מכרז זה ו/או נהלי
הספק".

הבקשה נדחית.

 .19הסכם,
השירותים
והתחייבויות
של
כלליות
הספק ,ס' 1.1

נבקש למחוק את המילים ״או
נסתר״.

הבקשה נדחית.

 .10הסכם,
השירותים
והתחייבויות
של
כלליות
הספק ,ס' 1.5

נבקש כי רק הוראות שימסרו בכתב
יחייבו את הספק.

הבקשה מתקבלת.

 .11הסכם,
השירותים
והתחייבויות
של
כלליות
הספק ,ס' 1.7.1

נבקש למחוק את המילים ״ולפי
שיקול דעתה הבלעדי״ ולהחליפם
״בהתאם להוראות ההסכם״.

הבקשה מתקבלת.

 .11הסכם ,אחריות נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא
תחול ביחס לנזקים ,תקלות ופגמים
הספק ,ס' 5
שיגרמו בשל שימוש החברה בטובין
באופן שאינו בהתאם להוראות
היצרן או הספק ,או ככל שנגרמו
בשל מעשה /מחדל ,רשלני או במזיד
של החברה או מי מטעמה .בכל
מקרה כאמור טיפול בתקלה תחויב
בתוספת תשלום.

הבקשה מתקבלת.

 .11הסכם ,סמכויות נבקש כי כל ביקור כאמור יעשה
בתיאום מראש או ללא הפרעה
הממונה ,ס' 6.1
לפעילות הרגילה של הספק.

הביקור יקבע בתיאום מראש בלבד.

 .11הסכם ,איסור מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף
העסקת קבלני לא יחול ביחס לקבלני משנה שהינם
מובילים מטעם הספק.
משנה ,ס' 8.1

כמפורט במסמכי המכרז ,הספק רשאי
להעסיק קבלן משנה לטובת הובלות.

 .15הסכם ,איסור נבקש להגביל את זכות החברה
העסקת קבלני להמחות את זכויותיה או חובותיה
לחברות קשורות בלבד.
משנה ,ס' 8.1

הבקשה נדחית.

 .16הסכם ,תקופת נבקש להחליף את המילה ״יהיה״
בשורה הראשונה במילה ״מותנה״.
ההתקשרות,
הארכתה
והיקפה ,ס' 9.1

הבקשה נדחית.
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 .17הסכם ,תקופת
ההתקשרות,
הארכתה
והיקפה ,ס' 9.1

 .1נבקש למחוק את הטקסט החל
מהמילה ״לרבות״ בשורה
הראשונה ועד המילה ״היצרן״
בשורה השנייה.
 .1נבקש להאריך את תקופת
ההודעה המוקדמת מ  30ימים ל
180ימים.
 .1נבקש כי במסגרת ההסכם יצוין
כי עם סיום ההסכם תאפשר
החברה לספק לאסוף את כל
הטובין המצויים ברשותה.

 .1הבקשה נדחית.
 .1הבקשה נדחית.
 .1הבקשה מתקבלת.

 .18הסכם ,התמורה,
תנאי התשלום
והגשת חשבונית,
ס' 10.8

 .1נבקש למחוק את הסעיף.
 .1מבוקש להבהיר כי קיזוז יותנה
במתן הודעה מוקדמת של
14ימים מראש ובכתב.

 .1הבקשה נדחית.
 .1הבקשה מתקבלת .מובהר כי הקיזוז
יהיה במתן הודעה מוקדמת בכתב
לספק של  14ימים מראש.

 .19הסכם ,התמורה ,נבקש למחוק את הטקסט החל
תנאי התשלום מהמילה ״לרבות״ בשורה השניה
והגשת חשבונית ,ועד המילה ״ההסכם״ בשורה
השלישית.
ס' 10.9
אופציה נבקש למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

 .10הסכם,
לשינויים,
תוספות
ס'
והפחתות,
11.1
 .11הסכם ,אופציה נבקש להחליף את המילה ״יומיים״ הבקשה מתקבלת.
בשורה השנייה במילים ״  1ימי
לשינויים,
עסקים״.
תוספות
ס'
והפחתות,
11.1
אופציה
הסכם,
.11
 .1נבקש להבהיר כי ביטול ההסכם  .1הבקשה נדחית.
,
לשינויים
במקרים אלה יעשה
תוספות
בכפוף  .1הבקשה מתקבלת.
למתן הודעה מוקדמת ,מראש
ס'
,
והפחתות
ובכתב של  7ימי עסקים.
 .1הבקשה מתקבלת.
11.5
נבקש
,
לסעיף
המקדים
בטקסט
.
1
 .1הבקשה נדחית.
כי נתג״ז לא תהיה רשאית
להוציא טובין של הספק  .5הבקשה נדחית.
מחצריה בטרם אפשרה שהות  .6הבקשה נדחית.
סבירה ומספקת לספק לעשות
 .7הבקשה נדחית.
כן.
 .1נבקש כי טובין אלה יאוחסנו על  .8הבקשה נדחית.
ידי החברה במקום מתאים עד  .9הבקשה נדחית.
לאיסופם על ידי הספק.
 .10מובהר כי הוראות אלה יחולו אך ורק
 .1ס"ק ד' ,נבקש להוסיף בסוף
ביחס להתחייבויות הספק העומדות
הסעיף ״ומינוי זה לא בוטל ב -
ותלויות בטרם כניסה לתוקף של ביטול
ההסכם.
 60ימים״.
 .5ס"ק ט' ,נבקש להחליף את
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הבקשה נדחית.

במילה
״ובשתי״
המילה
״ובארבע״ ולאחר המילה
הזדמנויות להוסיף את המילים
״ברבעון קלנדרי״.
 .6ס"ק י' ,נבקש להוסיף בסוף
הסעיף את המילים ״או בניגוד
להוראות ההסכם״.
 .7ס"ק יב' ,מבוקש למחוק את
הסעיף.
 .8ס"ק יג' ,נבקש להחליף את
הספרה  10בספרה . 90
 .9ס"ק טז' ,נבקש למחוק את
הטקסט החל מהמילים
״והוראות״ ועד המילה
״והחברה״ בשורה האחרונה.
 .10בפסקה המסכמת מבוקש
להבהיר כי הוראות אלה יחולו
אך ורק ביחס להתחייבויות
הספק העומדות ותלויות בטרם
כניסה לתוקף של ביטול
ההסכם.
 .11הסכם,
לשינויים ,אופציה מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את הבקשה מתקבלת .הסעיף יתוקן כך ..." :על
המילים ״וכן זכותו לקבל חזרה החברה לשלם לספק על פי ההסכם בגין
תוספות
ס' לרשותו את כל הטובין אשר מצויים השירותים שביצע עד מועד הפסקת
,
והפחתות
ההתקשרות ו/או שהשלימם לאחר מכן
ברשות החברה ממועד הביטול״.
11.6
בהוראת החברה וכן זכותו לקבל חזרה
לרשותו את כל הטובין אשר מצויים ברשות
החברה ממועד הביטול״.
 .11הסכם ,אופציה מבוקש להוסיף סעיף חדש ,11.7 ,הבקשה מתקבלת .יתווסף סעיף חדש ,סעיף
כך" :בכל מקרה בו הספק לא  11.7בנוסח הבא:
לשינויים,
יעמוד בהתחייבויותיו בשל נסיבות "בכל מקרה בו הספק לא יעמוד
תוספות
שאינן בשליטתו .לצורך כך יראו בהתחייבויותיו בשל נסיבות שאינן
והפחתות

בשליטתו״
שאינן
ב״נסיבות
עיכובים שנגרמו בהוראות החברה ,
עיכובים שנגרמו בשל מעשה או
מחדל של החברה או מי מטעמה ,
עיכובים שיגרמו בשל מעשה או
מחדל של או במקרה של כוח עליון .
לצורך כך יראו ב״כוח עליון״
כשריפה ,התפוצצות ,אסונות טבע ,
שביתות ,השבתות ,מלחמה ,מצב
חירום בטחוני ו/או בריאותי ,סגר,
הפסקה בפעילות הנמלים ,גיוס
מילואים נרחב ,צווים ממשלתיים
או עירוניים בדבר הפסקת עבודות ,
חוסר יכולת להוביל עקב סגירת
כבישים ודרכים חילופיות ,חוסר
בסולר לרכבים ומיכליות ,הפסקות
חשמל ,וכיו"ב ,חוסר ממושך
בחומרי גלם או עיכובים שיחולו
כתוצאה מעיכוב הגעת ציוד שהוזמן
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בשליטתו ,הדבר לא יהווה הפרה של
ההסכם .לצורך כך יראו ב״נסיבות שאינן
בשליטתו״ עיכובים שנגרמו בשל מעשה או
מחדל של החברה או מי מטעמה ,עיכובים
שיגרמו בשל מקרה של כוח עליון .לצורך כך
יראו ב״כוח עליון״ כשריפה ,התפוצצות,
אסונות טבע ,שביתות ,השבתות ,מלחמה,
מצב חירום בטחוני ו/או בריאותי ,סגר,
הפסקה בפעילות הנמלים ,גיוס מילואים
נרחב ,צווים ממשלתיים או עירוניים בדבר
הפסקת עבודות ,חוסר יכולת להוביל עקב
סגירת כבישים ודרכים חילופיות ,חוסר
בסולר לרכבים ומיכליות ,הפסקות חשמל,
וכיו"ב ,חוסר ממושך בחומרי גלם או
עיכובים שיחולו כתוצאה מעיכוב הגעת ציוד
שהוזמן ו/או יוזמן ,התערבות ממשלתית
כלשהי (צווים ,הפקעות או חקיקה עתידית
או שינוי חקיקה קיימת( ".

ו/או יוזמן ,התערבות ממשלתית
כלשהי (צווים ,הפקעות או חקיקה
עתידית או שינוי חקיקה קיימת (
וכל סיבה אחרת שאיננה תחת
שליטת הספק לרבות כל סיבה
אחרת אשר הופכת את אספקת
הטובין לבלתי אפשרית.״
 .15הסכם,
נזיקין  .1נבקש להבהיר כי על אף האמור
15.1
ס'
ושיפוי,
לעיל הספק בכל מקרה לא יהיה
אחראי בגין נזקים עקיפים ,
תוצאתיים ,אובדן רווחים
וכיוב' בקשר עם אספקת הציוד
או הסכם זה שיגרמו ללקוח או
לצדדים שלישיים.
 .1נבקש להבהיר כי על אף האמור
בסעיף זה אחריות הספק תוגבל
לתמורה ביחס לתקופה של
שלושה חודשים טרם אירוע
הנזק.
נזיקין נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה הבקשה מתקבלת חלקית .מובהר כי האמור
 .16הסכם,
לא יחול ביחס לנזקים שיגרמו על בסעף לא יחול רק ביחס ממעשה או מחדל
ושיפוי ,ס' 15.1
ידי החברה או מי מטעמה כתוצאה שנעשו בזדון.
ממעשה או מחדל רשלני או בזדון.
 .1הבקשה מתקבלת חלקית .מובהר כי
הספק לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים
תוצאתיים בלבד.
 .1הבקשה נדחית.

נזיקין נבקש כי בכל מקרה חובת השיפוי
 .17הסכם,
תותנה בקבלת פסק דין חלוט.
ושיפוי ,ס' 15.1
 .18הסכם,
16.8

ביטוח ,מבוקש למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.
הבקשה מתקבלת.

 .19הסכם ,נספח ב',
אישור ביטוח

 .1חבות המוצר ,נבקש להחליף את
המילה ב  12חודשים ב- 16
חודשים.
 .1אישור קיום ביטוח חבות
המוצר קוד  - 332נבקש לעדכן
את תקופת הגילוי ל  6חודשים.

 .1הבקשה מתקבלת.
 .1הבקשה מתקבלת.

 .10הסכם ,נספח ה',
התחייבות
לשמירת סודיות
ואי שימוש ,ס'
1.7

 .1נבקש למחוק את הטקסט החל
מהמילה ״שהגיע״ ועד המילה
״במישרין״ ולהחליפם במילים
״שהעובר ע״י החברה או מי
מטעמה״.
 .1לאחר המילה ״שהיא״ בשורה
השנייה נבקש להוסיף ״שלא
בקשר השירותים״.

 .1הבקשה נדחית.
 .1הבקשה נדחית.

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה מס'  1במכרז פומבי לאספקת סוללות חנקן למתקני
החברה 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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