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   00310/0070/2016/מכרז פומבי מס' 

ניהול ופיקוח לשלב הביצוע  להתקשרות בחוזה עם חברת ניהול פרויקטים לצורך קבלת שירותי

  עבור רשות שדות התעופה בפרויקט ההסבה לגז טבעי בנתב"ג

  
  3הבהרה מס' 

  עדכונים ושינויים במסמכי המכרז

 במכרז תנאי סף עדכון ושינוי .1

לטופס הזמנת ההצעות מבוטלת  6.1.2 "פרויקט שהושלם" שבסעיף הרשות מעדכנת ומודיעה כי הגדרת המונח
 :ובמקומה תבוא ההגדרה הבאה

תשתיות של חלוקת גז טבעי (מפעלי או פרויקט ביצוע הסבה לגז טבעי, או פרויקט ביצוע  -" משמעו פרויקט שהושלם"" 
הגזה ונמסר לשימוש של מזמין הפרויקט טרם המועד האחרון בוה או נמוך, שהסתיים בהיתר הגזה / אזורי), בלחץ ג

  "שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

 דרישות חובה במכרז עדכון ושינוי .2

ו המפקח הצמוד המּוצע מטעם שעניינ - לטופס הזמנת ההצעות  6.2.1.3הרשות מעדכנת ומודיעה כי סעיף  .2.1
 :מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא -המציע, כהגדרת תפקיד זה במסמכי המכרז 

או הקמת מתקנים להורדת לחץ  פרויקטים, בתחום הסבת מפעלים לגז טבעי 3הינו בעל ניסיון בניהול של לפחות  .6.2.1.3"
השנים שקדמו למועד  7מזמין הפרויקט במהלך  הגזה ונמסרו לשימושהיתר הגזה / אשר הסתיימו ב גבוה ומנייה

  ."האחרון להגשת ההצעות במכרז

מטעם המּוצע  המפקח צד ב'שעניינו  -לטופס הזמנת ההצעות  6.2.2הרשות מעדכנת ומודיעה כי סעיף  .2.2
 מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא: -המציע, כהגדרת תפקיד זה במסמכי המכרז 

במועד לגביו , נדרש שיתקיימו (על נספחיו) כהגדרת תפקיד זה בחוזהמטעם המציע, המּוצע  מפקח צד ב'בקשר ל  .6.2.2
 :במצטבר, האחרון להגשת ההצעות במכרז כל התנאים הבאים

רשות הגז הטבעי ברשימת מפקחי ריתוך צנרת ואביזרי פלסטיק של מערכות גז טבעי של רשום הינו   .6.2.2.1
   .שבמשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

  שנים. 3הינו בעל ותק מקצועי של לפחות   .6.2.2.2

מטעם המּוצע  המפקח הצמודשעניינו  - לטופס הזמנת ההצעות 6.2.3סעיף הרשות מעדכנת ומודיעה כי  .2.3
 מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא: - המציע, כהגדרת תפקיד זה במסמכי המכרז

, (על נספחיו) כהגדרת תפקיד זה בחוזההמּוצע מטעם המציע,  הנדסאי אזרחי / מהנדס –מפקח צמוד בקשר ל   .6.2.3"
  : , במצטברבמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז כל התנאים הבאיםלגביו נדרש שיתקיימו 

 שנים. 10הינו בעל ותק מקצועי של לפחות   .6.2.3.1

הינו רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם  - במקרה של מפקח צמוד שהינו מהנדס   .6.2.3.2
לחוק המהנדסים והאדריכלים, ובנוסף הינו בעל תעודת מהנדס רשוי, כשהתעודה  9להוראות סעיף 

לחוק המהנדסים והאדריכלים, כאשר הרישום והרישוי  11בתוקף ועל שמו, בהתאם להוראות סעיף 
 / מבנים / כבישיםביצוע ופיקוח ניהול הבנייה אחד המדורים הבאים: ב הינם בענף הנדסה אזרחית

  .ומסלולים

  ו/או      

בהתאם  טכנאיםוה ההנדסאים במרשםהינו רשום  -במקרה של מפקח צמוד שהינו הנדסאי 
 הינו, כאשר הרישום 2012- וסמכים, תשע"גהנדסאים והטכנאים המלחוק ה 18להוראות סעיף 

   "./ תכנון מבנים ניהול הבנייה - הנדסה אזרחית  מדורב
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 אמות המידה לבחינת האיכות במכרז עדכון ושינוי .3

אמות המידה לבחינת האיכות במכרז, ובהתאם לכך עודכנה טבלת המפ"ל שבסעיף ב'  מודיעה כי עודכנוהרשות 
  לנספח ה' לטופס הזמנת ההצעות (טופס המענה לעמידה בדרישות החובה ולמתן ציון האיכות).

 מסמכי מכרז עדכניים .4

המסמכים העדכניים הבאים, והם יחליפו את המסמכים אשר צורפו ופורסמו כחלק  פיםלהבהרה זו מצור
  ממסמכי המכרז המקוריים:

  'ורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי (התצהיר שיש להגיש לצלטופס הזמנת ההצעות נספח ב
  -) לטופס הזמנת ההצעות 6.1.2 הנקוב בסעיף

  'דרישות החובה (התצהיר שיש להגיש לצורך הוכחת עמידתו של המציע בלטופס הזמנת ההצעות נספח ה
 .)+ מפ"ל האיכות ולמתן ציון איכות במכרז

 .(תכולת השירותים) נספח א' לחוזה 

ואת נספח תכולת השירותים  הנ"ל בלבד יםהעדכני יםעל המציעים למלא ולהגיש במסגרת הצעתם את התצהיר
מציע שיגיש פסול תהא רשאית ל, והרשות ההצעותהזמנת  לטופס 7.9- ו 7.6, 7.2 ףסעי ראותלהובהתאם הנ"ל, 

  . ם עדכנייםשאינו/או נספח תכולת השירותים כנ"ל, כנ"ל  יםבמסגרת הצעתו תצהיר

 עדכון ושינוי מועדי המכרז .5

המועד האחרון לתשלום דמי ההשתתפות במכרז באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי  .5.1
 - א' במהלך הימים  . ניתן לשלם את דמי ההשתתפות במכרז12.12.2016 ליוםבזאת  יעודכן ונקבעבנתב"ג, 

 .(לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי) 12:00 – 10:00, בין השעות: ה'

של הרשות דמי ההשתתפות במכרז בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט  המועד האחרון לתשלום .5.2
 .23:30בשעה: , 11.12.2016 ליום יעודכן ונקבע בזאת

ליום נקבע בזאת , נוסף תפות בו הינה חובה ומהווה תנאי סף)(שההשת מפגש משלמי דמי השתתפותמועד  .5.3
  .חדר ישיבות הנדסה 236מספר  , חדר2, קומה 1בטרמינל  10:00שעה , 13.12.2016שלישי תאריך 

שתתפים במכרז אשר השתתפו במפגש הקודם ממודגש כי השתתפות במפגש הנוסף הנ"ל אינו חובה עבור 
  .26.9.2016שהתקיים ביום 

באמצעות  10:00עד השעה , 3.1.2017במכרז, יעודכן ונקבע בזאת ליום המועד האחרון להגשת ההצעות  .5.4
, חדר 1, קומה ארכיב בבניין משרד הראשי במדור רשומות ותיעוד (חדרתיבת המכרזים הנמצאת בנתב"ג, 

הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף זה, לא מודגש שוב כי . )140מס' 
 .יתקבלו ולא יידונו

 .31.7.2017תוקף הערבות, יעודכן ונקבע בזאת ליום  מועד .5.5

 .31.7.2017ליום תוקף ההצעה, יעודכן ונקבע בזאת  מועד .5.6

 .הרשות מבהירה כי לא יחול כל שינוי בשאר המועדים הנקובים במסמכי המכרז

  

  תשובות הרשות לשאלות הבהרה

, וזאת בהתאם לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים הפוטנציאליים במכרזתשובות הרשות  להלן .6
 :לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון 23.3להוראות סעיף 

 .ינודה לקבלת עדכון סטטוס אישור תכנית הנדסית עבור פרויקט ההסבה לגז טבעשאלה:  .6.1

 התכנית ההנדסית אושרה.תשובה: 

 –כולל צפי כניסה של כל בעל תפקיד לעבודה  ,במכרז לא מצוין משך תקופת הפרויקט המוערכתשאלה:  .6.2
 .נודה להתייחסותכם לצורך הערכותינו לדרישות המכרז
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  ים.חודש 18- כ הינהמשך ביצוע הפרויקט שות לגבי הערכת הר תשובה:

נודה להתייחסותכם לצורך  –במכרז חסרה התייחסות לאחוז המשרה הנדרשת עבור כל בעל תפקיד שאלה:  .6.3
 .הערכותינו לדרישות המכרז

בשלבי העבודה בפועל של הקבלן ובמחויבות חברת היקף השעות הנדרש מבעל התפקיד תלוי  תשובה:
  .לביצוע כל משימות תכולת העבודה בשלבים השונים של הפרויקט פיקוחההניהול ו

ושר על ידי רשות הגז. כיום ישנם במהלך הפרויקט תהיה דרישה לפיקוח צד ב' לפלסטיק אשר מאשאלה:  .6.4
חיצונים ועצמאיים אשר מאושרים לעבודה מסוג זה ועלותם לשעה עולה על מחירי  –שני מומחים בתחום 
 .נפרד על בסיס יומי כמקובל במשקתעריף  הפיקוח הנ"ל יכך נבקש לתת עבורלפ .משרד הביטחון לשעה

מפורסמת  ,התשתיות הלאומיות האנרגיה והמיםרשימת מפקחי צד ב' המאושרים על ידי משרד  תשובה:
תעריפי את לשנות  הרשות מפקחים. אין בכוונת 10לת לפחות כולוהיא של המשרד האינטרנט באתר 

  .במסמכי המכרז מוהתשלום, כפי שפורס

  

  

  

  
  

  :המציע ה + חותמתחתימ
  

__________________________  
  
  
  
  
  

  בברכה,
  

  ורד אגוזין
  האגף לוגיסטיק, קניינית

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרזייד- הבהרה זו כשהיא חתומה על
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  מעודכן – לטופס הזמנת ההצעות 'בנספח 

  ההצעותהזמנת  לטופס 7.2 ףסעי להוראותבהתאם  תצהיר

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו  ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
מכרז ל ,המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או בשמו המלא של העוסק מורשה כפי שהוא מופיע בתעודת ע.מ.]

ול ניה שירותילהתקשרות בחוזה עם חברת ניהול פרויקטים לצורך קבלת  2016/070/0310/00פומבי מס' 
 ").המכרזעבור רשות שדות התעופה (להלן: " נתב"גופיקוח לשלב הביצוע בפרויקט ההסבה לגז טבעי ב

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את  הנני משמש כ________________ במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  . העובדות נשוא תצהירי

ניהל ופיקח על המציע שת ההצעות במכרז, השנים שקדמו למועד האחרון להג 7במהלך  אני מצהיר בזאת, כי .3
פרויקטים שהושלמו, כאשר ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים עומד על סך של  2ביצועם של לפחות 

  .במחירים שוטפים₪ מיליון  3לפחות 

  בסעיף זה:

טבעי פרויקט ביצוע הסבה לגז טבעי, או פרויקט ביצוע תשתיות של חלוקת גז  -" משמעו פרויקט שהושלם"
הגזה ונמסר לשימוש של מזמין הפרויקט טרם  \ (מפעלי או אזורי), בלחץ גבוה או נמוך, שהסתיים בהיתר הגזה

  המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

  סך כל המחירים אשר שולמו בפועל למבצע הפרויקט, למעט תשלומי מע"מ וריבית. -"מחירים שוטפים"

תשתיות של  פרויקט ביצועוחלופת  ביצוע הסבה לגז טבעי(חלופת פרויקט  מובהר בקשר לחלופות שבסעיף זה
 2פרויקטים בתמהיל כלשהו מבין החלופות (לרבות  2) כי ניסיון של )חלוקת גז טבעי (מפעלי או אזורי

פרויקטים של חלופה אחת ולרבות פרויקט אחד מחלופה אחת ופרויקט נוסף מהחלופה האחרת), ייחשב 
  סעיף.  כעמידה בתנאי ה

  לצורך הוכחת האמור בסעיף זה לעיל, יש למלא את הטבלה שלהלן (*):

 מס'

הפרויקט תיאור 
שבמסגרתו ניתנו 
שירותי הניהול 
  ופיקוח הפרויקט

שם הלקוח שעבורו בוצע 
  הפרויקט

התקופה בה 
 ניתנו השירותים

ההיקף 
הכספי של 
  הפרויקט

איש קשר אצל 
הלקוח ופרטי 
  התקשרות

  (שם ומס' טלפון)

1.            

2.            

3.            

  . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .4

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 

  ולחייבו לצורך המכרז. 
 כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
 

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלה נפרדת וכן להוסיף לטבלה מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין ) *( 
בתצהירו, ובלבד שהטבלה האמורה, תיערך באופן זהה לטבלה דלעיל, ושכל הנתונים המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, 

  הלן. יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה ל

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הינו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב 
לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בו על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על העותק 

  יבת המכרזים.המחייב של נספח ב', כפי שהופקד בת
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  מעודכן – לטופס הזמנת ההצעות 'ה נספח
   

  טופס המענה לעמידה בדרישות החובה ולמתן ציון האיכות
  

 החובה בדרישות עמידה  .א

 ,(המפורטות לעיל) הגיש את התצהיר המציע ל על במסגרת ולצורך בחינת עמידת המציע בדרישות החובה
 והאישורים כמבוקש בסעיפי המידעהנתונים, , הפרטים, המסמכים כל אתולצרף מלא שבסעיף א' זה, ל
  .תפקיד בעל לכל התצהיר ביחס

  הן (ככל שהדבר רלוונטי כמובן) מובהר כי נתונים ומידע שיוצגו ויצורפו בהתאם לנדרש להלן, ישמשו
ת לטופס הזמנת ההצעות), והן למתן ניקוד איכו 6.2לבחינת עמידת המציע בדרישות החובה (כאמור בסעיף 

 ).ראה סעיף ב' שלהלן(

  ידי מציעים אחרים-כל אחד מבעלי התפקידים אשר מּוצעים מטעם המציע, יכול ויוצע גם עלאין מניעה כי. 

 ידי המציע, נכון למועד האחרון - מועסק על אינוביחס לכל אחד מבעלי התפקידים, ניתן להציג גם מי ש
מכרז, בעל התפקיד שהוצג במסגרת המכרז, להגשת ההצעות במכרז, ובלבד שהיה והצעת המציע תזכה ב

ידי המציע הזוכה (כעובד ו/או כנותן שירותים) ויהיה זה שיבצע את השירותים בפועל בתחום -יועסק על
  הרלוונטי, הכל בהתאם להוראות החוזה בפרט ומסמכי המכרז בכלל.

  

וכי  , לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת      , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו  ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
חוזה עם להתקשרות ב 2016/070/0310/00פומבי מס' מכרז ל ,המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

 נתב"גניהול ופיקוח לשלב הביצוע בפרויקט ההסבה לגז טבעי ב שירותיחברת ניהול פרויקטים לצורך קבלת 
 ").המכרז(להלן: "

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות  הנני משמש כמנהל כללי במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  . נשוא תצהירי

  אני מצהיר בזאת, כי: .3

לגביו  יםתקייממ, (על נספחיו) כהגדרת תפקיד זה בחוזההמּוצע מטעם המציע, מנהל הפרויקט בקשר ל .3.1
  : , במצטברכל התנאים הבאים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

לחוק המהנדסים  9הינו רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיף  .3.1.1
 .")והאדריכליםחוק המהנדסים (להלן: " 1958- והאדריכלים, התשי"ח

יהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים, שנים בתחום נ 7מקצועי של לפחות  ותקהינו בעל  .3.1.2
ובמסגרת ותק זה, צבר ניסיון באופן שהיקף הכספי המצטבר של אותם פרויקטים הנדסיים, 

 במחירים שוטפים. ₪מיליון  10של לפחות הינו 

פרויקט שבמהלכו מתבצעות עבודות של הקמת מבנים  –" פרויקט הנדסילעניין סעיף זה: "
  ו/או מערכות ייצור ו/או תשתיות.

או הקמת בתחום הסבת מפעלים לגז טבעי  ,פרויקטים 3לפחות של ל וניהב ניסיון הינו בעל .3.1.3
הגזה ונמסרו לשימוש מזמין היתר הגזה / אשר הסתיימו במתקנים להורדת לחץ גבוה ומנייה 

  שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. השנים 7במהלך הפרויקט 
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לצורך הוכחת האמור בסעיף זה לעיל, יש לצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצע, העתק אישור 
  המעיד על רישום בפנקס המהנדסים, וכן למלא את הפרטים הבאים ואת הטבלה שלהלן (*):

  נתונים  פרמטר

    שם מנהל הפרויקט המּוצע

    ת.ז.

מס' שנות ותק מקצועי 
  3.1.2 בתחום האמור בסעיף 

  ותיאור תמציתי של הוותק

 

פרויקטים שבהם מתקיים  3
  3.1.3 כל הנדרש בסעיף 

שם הלקוח עבורו 
  בוצע הפרויקט

וכן המועד בו הסתיים 
  ונמסר כנדרש

  תיאור הפרויקט

התקופה בה 
  ניתנו השירותים

(מחודש/שנה ועד 
  חודש/שנה)

ההיקף הכספי 
  של הפרויקט

(במחירים 
  שוטפים)

פרטי איש קשר 
  הלקוחאצל 

  (שם ומס' טלפון)

          

          

          

לגביו  יםתקייממ, (על נספחיו) כהגדרת תפקיד זה בחוזההמּוצע מטעם המציע,  פקח צד ב'מבקשר ל .3.2
 :, במצטברהתנאים הבאיםבמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז כל 

רשות הגז  הינו רשום ברשימת מפקחי ריתוך צנרת ואביזרי פלסטיק של מערכות גז טבעי של .3.2.1
  .הטבעי שבמשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

 .שנים 3מקצועי של לפחות  ותקהינו בעל  .3.2.2

לצורך הוכחת האמור בסעיף זה לעיל, יש לצרף קורות חיים של המפקח צד ב' המוצע, העתק אישור 
למלא את , וכן התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים אודות רישום כנ"למרשות הגז הטבעי שבמשרד 

  הפרטים הבאים ואת הטבלה שלהלן (*):

 
  נתונים  פרמטר

    שם המפקח צד ב' המּוצע

    ת.ז.

מס' שנות ותק מקצועי ותיאור 
  תמציתי של הוותק

  

(על  כהגדרת תפקיד זה בחוזההמּוצע מטעם המציע,  אזרחי / הנדסאי מהנדס –מפקח צמוד בקשר ל .3.3
  : , במצטברהתנאים הבאים להגשת ההצעות במכרז כלבמועד האחרון לגביו  יםתקייממ, נספחיו)

 שנים. 10הינו בעל ותק מקצועי של לפחות  .3.3.1

הינו רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם  -במקרה של מפקח צמוד שהינו מהנדס  .3.3.2
לחוק המהנדסים והאדריכלים, ובנוסף הינו בעל תעודת מהנדס רשוי,  9להוראות סעיף 

לחוק המהנדסים והאדריכלים,  11בהתאם להוראות סעיף  כשהתעודה בתוקף ועל שמו,
ניהול הבנייה אחד המדורים הבאים: כאשר הרישום והרישוי הינם בענף הנדסה אזרחית ב

  .ומסלולים / מבנים / כבישיםביצוע ופיקוח 

  ו/או
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הינו רשום במרשם ההנדסאים והטכנאים בהתאם  - במקרה של מפקח צמוד שהינו הנדסאי 
, כאשר הרישום 2012- לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג 18 להוראות סעיף

  .ניהול הבנייה / תכנון מבנים - הינו במדור הנדסה אזרחית 

 / הנדסאי מהנדס –לצורך הוכחת האמור בסעיף זה לעיל, יש לצרף קורות חיים של המפקח צמוד 
/ המעיד על רישום בפנקס , העתק אישור המוצע, העתק תעודת הסמכה למהנדס / הנדסאי אזרחי

העתק תעודת מהנדס רשוי, וכן למלא את הפרטים  - ככל שהמפקח הינו מהנדס , ומרשם הרלוונטי
  הבאים ואת הטבלה שלהלן (*):

  נתונים  פרמטר

/ הנדסאי מהנדס  –שם המפקח צמוד 
  אזרחי המּוצע

  

    ת.ז.

מס' שנות ותק מקצועי ותיאור 
  תמציתי של הוותק

  

  . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .4

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 

  ולחייבו לצורך המכרז. 
כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת 

בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
 

  

) המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלה נפרדת וכן להוסיף לטבלה מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין בתצהירו, *(
המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו ובלבד שהטבלה האמורה, תיערך באופן זהה לטבלה דלעיל, ושכל הנתונים 

  באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן.
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 : המפ"ל ומתן ציון האיכות  .ב

במסגרת ולצורך מתן ציון האיכות, נדרש המציע לצרף את כל הפרטים, המידע, המסמכים, האישורים,  .1
כל הנדרש בהתאם לקריטריונים ולנושאים הנקובים והמפורטים במפ"ל המצורף  התעודות וכיו"בהנתונים, 

 .לטופס זה להלן בטבלה

אמות המידה שבמפ"ל אשר נבחנות לצורך מתן ציון איכות, נבחנות גם ביחס להיותן תנאי סף חלק ממאחר ש .2
ע, הנתונים את המיד(אך לא רק)  גםו/או דרישת חובה, הרי שהרשות תבחן בשלב מתן ציון האיכות, 

והמסמכים שהציג המציע במסגרת התצהיר שבנספח ב' לטופס הזמנת ההצעות ו/או במסגרת סעיף א' של 
 טופס זה. 

 6מובהר כי לכל המונחים הנזכרים בטבלת המפ"ל להלן, תהיה משמעות בהתאם להגדרות המפורטות בסעיף  .3
  בטופס הזמנת הצעות זה לעיל. 

  פרמטרים לניקוד  גורם נבחן
ד ניקו

 מקס'
  ניקוד מציון האיכות

  המציע
יות ו/או ביצוע תשתשל הסבה לגז טבעי מספר פרויקטים 

אשר הסתיימו , )של חלוקת גז טבעי (בין מפעלי ובין אזורי
  .  הגזה ונמסרו לשימוש מזמין הפרויקטהיתר הגזה / ב

45  
  נק' 35 - פרויקטים  4עד  2

  נק' 45 - פרויקטים  4מעל 

  מנהל פרויקט

של הקמת תשתית גז טבעי אשר הסתיימו מספר פרויקטים 
, הגזה ונמסרו לשימוש מזמין הפרויקטהיתר הגזה / ב

במחירים שוטפים לכל ₪ מיליון  5בהיקף מינימאלי של 
  פרויקט, אותם ניהל מנהל הפרויקט המוצע.

17  
  נק' 10 -פרויקטים  4עד  1פרויקט 

  נק' 17 - פרויקטים  4מעל 

, במסגרת אישית והתרשמות צועיותמק לשאלות מענה
  הראיון שייערך עם מנהל הפרויקט המוצע.

8  
  נק' 4 -מענה לשאלות מקצועיות 

 נק' 4 -קורות חיים והתרשמות אישית 

  מפקח צד ב'

מספר פרויקטים של ביצוע תשתית גז טבעי אשר הסתיימו 
, הגזה ונמסרו לשימוש מזמין הפרויקטהיתר הגזה / ב

במחירים שוטפים לכל ₪ מיליון  2של בהיקף מינימאלי 
 פרויקט, עליהם פיקח המפקח צד ב' המוצע.

15  
  נק' 10 -פרויקטים  2עד  1פרויקט 

  נק' 15 - פרויקטים  2מעל 

 - מפקח צמוד 
/ מהנדס 

הנדסאי 
  אזרחי

ונמסרו לשימוש  מספר פרויקטים ציבוריים שהסתיימו
/ מהנדס  –, בהם פיקח המפקח הצמוד מזמין הפרויקט

אזרחי המוצע, על עבודות תשתית של חפירה הנדסאי 
השנים שקדמו למועד האחרון  7והנחת צנרת, במהלך 

  להגשת ההצעות במכרז.

פרויקט שאינו למגורים, בהיקף כספי  –" פרויקט ציבורי"
   (במחירים שוטפים).₪ מיליון  10מינימאלי של 

15  

  נק' 10 -פרויקטים  2עד  1פרויקט 

  נק' 12 – פרויקטים 4עד  3

  נק' 15 - פרויקטים  4מעל 

ולצורך קביעת ציון האיכות, על המציע לצרף טבלת המפ"ל לעיל בהנתונים הדרושים צורך קבלת והשלמת ל
(טבלה אחת  להצעתו טבלה בפורמט שלהלן, וזאת ביחס לכל אחת מאמות המידה הנזכרות בטבלת המפ"ל

בעלי התפקידים הנזכרים בטבלת המפ"ל), כל טבלה עם הנתונים הרלוונטיים  3-טבלאות ביחס ל 3למציע ועוד 
  לבעל התפקיד שבגינו מוגשת הטבלה:

  מס'
שם הלקוח וכן שם 
 ומהות הפרויקט

התקופה בה 
סופקו השירותים 

  ללקוח

חודש/שנה ועד (
 שנה)חודש/

 (חודש ושנה)מועד 
 סיום הפרויקט

היקף כספי של 
 הפרויקט

פרטי איש קשר 
  מטעם הלקוח 

 (שם וטלפון)
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  מעודכן –א' לחוזה נספח 
  

  נספח תכולת השירותים

  

ופיקוח על פרויקט הגז הטבעי בנתב"ג באמצעות כוח אדם מתאים לכל התפקידים שיידרשו במהלך  ניהול .1
 ביצוע הפרויקט. 

   של צוות הניהול ופיקוח של הפרויקט: מפורטות מטה תמצית תכולת העבודה .2

 מנהל פרויקט: 2.1

  בדיקת מסמכי המכרז וליווי תהליך מכרז הביצוע של פרויקט הגז. 2.1.1

 ניהול תוכנית עבודה פרויקטאלית + ניהול לוחות זמני ביצוע. 2.1.2

חברת "גליל הנדסה", לבין כל הגורמים המשתתפים בביצוע  -תאום בין המתכנן  2.1.3
  ואשור הפרויקט.

  .נתב"גהממשקים בתאום מול  2.1.4

 הקפדה על שמירת נהלי הבטיחות. 2.1.5

  אישור פרוצדורות עבודה ונהלי עבודה מול רשות הגז.ליווי הקבלן ב 2.1.6

  וכד').מכון התקנים, תאום כל גורמי הפיקוח בפרויקט (צד ג', רשות הגז, ניהול ו 2.1.7

 פרויקט.למתן מענה להערות כל הגורמים הקשורים  2.1.8

ידי מכון התקנים או כל גורם אחר אשר טיפול, תיאום, אישורים והסמכה על  2.1.9
 יוסמך על ידי רשות הגז.

טיפול בספקי ציוד וקבלנים נוספים שאיתם תחתום הרשות על חוזי התקשרות  2.1.10
  לצורך פרויקט הגז.

 לרשות הגז. As Madeפרויקט מהקבלנים וניהול הגשות מסמכי ה הריכוז קבלת  2.1.11

עבודות הנדסה אזרחית המבוצעות בפרויקט אחראי על כל  - הנדסאי אזרחי \צמוד מהנדס מפקח 2.2
כולל בדיקת חשבונות ביצוע הקבלן וחשבונות פיקוח עליון של המתכננים, דווח למזמין, הכול כפוף 

 בספר הצהוב של משרד הביטחון. 2.19לתכולת העבודה והנהלים של פרק 

  מפקח מקצועי על עבודות צנרת. 2.3

  וגלאי גז.מפקח חשמל, מכשור ובקרה, גילוי וכיבוי אש  2.4

עבודות פיקוח על  -  )מפקח ריתוך צנרת ואביזרי פלסטיק של מערכות גז טבעי( ב'צד מפקח  2.5
בודק וחותם על נהלים, בנוסף, המפקח  עבודות הקמת תשתית צנרת הגז הטבעי.ופוליאתילן 

 בית מלאכה וכד'.ייצור מוקדם בבדיקות רדיוגרפיה, 

  טרום הקמה: פעילות .3

  יות והסמכת רתכיםאישור פרוצדורות קבלנ 3.1

  אישור מסמכי איכות צנרת ואביזרים 3.2

 ביצוע זיהוי של הציוד הנרכש והתאמה למסמכי האיכות 3.3

 בדיקת תיק כבאות ואישורו  3.4
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 בדיקת תכנית חשמל 3.5

 בדיקת תכנית הגנה קטודית 3.6

 בדיקת תכנית מערכת בקרה 3.7

  HAZOP-השתתפות בסקרי סיכונים ו 3.8

 

  :ההקמה במהלך פעילות .4

  פעילויות קדם ריתוך 4.1

  אישור דו"חות בדיקה ויזואלית של הריתוכים 4.2

     NDTפענוח צילומים, בדיקת מסמכי 4.3

  pipe book -ביצוע בקרה על ה 4.4

  על התקנת הצנרת פיקוח 4.5

, סגירת  holiday detection אישור דו"חות על עבודה מכאנית בפרויקט (דו"חות צבע, עטיפת צנרת, 4.6
 אוגנים)

  NCR  ,CARאישור וחתימה על  4.7

 זהב אישור ריתוכי 4.8

  Holidayבדיקת רציפות ציפוי ובדיקות   4.9

  
  ) של צנרת ואביזרים.tractability( לעקיבה שטח בדיקת .5

  פיקוח טרום בדיקות לחץ, ניקוי הקו וחנקון 5.1

  בדיקת קרות, בדיקות לחץ, דווח עדות לבדיקת הלחץ   5.2

   
  נדרשים ממפקח: ותוצרים דוחות .6

  .ITP להתקדמות הפרויקט ואבני דרך בתוכנית האיכותביקורים במהלך ביצוע העבודות בהתאם  6.1

  תקופתיים על מצב הפרויקט/ פערים. פיקוח הכנת דו"חות 6.2

 ביצוע בקרה על החומר המועבר מהקבלן עם ביצוע העבודה לצורך הגשת החומר לרשות הגז. 6.3

  חתימה על מסמכים הדרושים להגשת הבקשה ליתר הזרמה, אישור ספר הריתוכים וכד'. 6.4

 

כתיבת הנהלים, מערכי ההדרכה והוראות עבודה וכן אחריות על הקשר עם חברת החלוקה ועם רשות הגז  .7
  ליישום המשימות כמפורט מטה:

 .Request For Gassing Up (RFGU) המפעל להגזת הבקשה הכנת 7.1

  . IGID-ה לדרישות בהתאם Construction Completion Certificate ג"ע הצהרות ריכוז 7.2

 . IGID- ה לדרישות בהתאם Cold commissioning statements ג"ע הצהרות ריכוז 7.3

  לימוד צרכים ספציפיים של נתב"ג (רש"ת, רת"א, מגדל פיקוח, כיבוי אש, תקינה רלוונטית וכד'). 7.4
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 החירום וגורמי /מכון התקנים או גוף בודק מוסמך אחרPB/ז"רשג דרישות פי על חירום נוהל הכנת 7.5
 .תוך התחשבות בצרכים המיוחדים במפעל הקיימים החירום לנוהלי והתאמתם וההצלה

  ם:אישור לקבלת עד ומעקב ות כנ"לדריש פי על הפעלה נוהלי כתיבת 7.6

7.6.1 Gassing up and start up 

7.6.2 Gassing down (Gas free) 

7.6.3 Venting 

7.6.4 Shutting down and restart 

 .פעולה ושיתוף תיאום נוהל בהכנת האזורית החלוקה חברת עם תיאום 7.7

 ת"א.ר מול גז שחרור תיאום נוהל הכנת 7.8

 שילובו בנהלי ההפעלה והחירום של נתב"ג. 7.9

 .כד'ו אורחים ,קבלנים ,מפעל (עובדי טבעי לגז בהקשר בטיחות הוראות הכנת 7.10

 .ובטיחות תחזוקה, תפעול ציוד צרכי אפיון 7.11

 בקרת התקנת הציוד. 7.12

 כתיבת נהלי תחזוקה ותגובה באירועים. 7.13

 .ההגזה ביצוע לפני עובדים הדרכת 7.14

    , תוך התחשבות באילוצי ההגזה נהלי פי עלבאירועים ותגובות ו הגז הזרמת ביצוע לפני הגז צוותי תרגול 7.15
 התפעול של נתב"ג. תיתכן הדרכה במספר ימים שונים.

 חברת החלוקה, רת"א, נתב"ג. םגורמיכל ה מול ההגזה ביצוע תיאום 7.16

 .הגזה היתר קבלת 7.17

  .המערכות הגזתהובלת  7.18
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