אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות

22.10.2020
סימוכין251566 :
לכבוד
משתתפי המכרז
הנדון :מכרז מס' 20/263
מכרז מסגרת למתן שירותי יעוץ ,תכנון ופיקוח עליון בנושאי הגנה קתודית
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )תש"ן( וחברת קו מוצרי דלק בע"מ )קמ"ד( )ביחד להלן" :החברה"(
מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ ,תכנון ופיקוח עליון בנושאי הגנה קתודית בקווי
ובמתקני דלק )להלן" :השירותים"(.
 .1רקע
החברה הינה חברה ממשלתית )בסיווג  ,(8העוסקת בהובלת ואחסנת דלק נפט גולמי ותזקיקי נפט
גולמי נוזליים לסוגיהם .משרדי החברה נמצאים ברחוב הסדנאות  ,3הרצליה פיתוח .החברה
כפופה לרשות החברות הממשלתית ולהנחיותיה ,לחוק ולתקנות חובת המכרזים ,ולדרישות
רגולציה נוספות.
פעילות החברה חולשת על קשת רחבה של תחומים במשק הדלק :שירותי נמל לייבוא ולייצוא;
אחסון ,הולכה ואספקה של דלקים ,בעיקר של תזקיקים ,לכל רחבי הארץ; טיפול במוצרי דלק גולמי
ובתזקיקים ,וניפוק למכליות ים וכביש.
במסגרת פעילותה ,החברה מעוניינת לקבל שירותי ייעוץ ,תכנון ופיקוח עליון בנושאי הגנה קתודית.
אמות המידה לבחירת זוכה במכרז זה הן  100%איכות  .התמורה עבור ביצוע השירותים תשולם
לזוכה על בסיס ביצוע שעות עבודה בפועל ,בהתאם לתעריף השעתי המצורף בנספח ב' להזמנה
זו בניכוי ההנחה שתוצע על ידי המציע הזוכה ,ועד לתקרה מקסימלית של  ₪ 150,000לשנה.

 .2מסמכי המכרז
להזמנה זו מצורפים ,כחלק בלתי נפרד ממנה ,המסמכים הבאים )הזמנה זו והמסמכים המצורפים
לה יכונו להלן " -מסמכי המכרז"(.
 2.1פרופיל והצהרות המציע  -נספח א' להזמנה להציע הצעות.
 2.2טופס הצעה כספית – נספח ב' להזמנה להציע הצעות ,והנספחים לו.
 2.3נוסח חוזה להתקשרות עם המציע הזוכה  -נספח ג' להזמנה להציע הצעות ,והנספחים לו.
 2.4נספח ביטוח – נספח ד' להזמנה להציע הצעות.
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 .3תנאי סף
מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן ,תפסל הצעתו .על המציע לצרף את המסמכים
הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט .החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות
למציע בבקשה לקבלת השלמות ו/או הבהרות בדבר מסמכים אלה.
 .3.1המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל )ואם הוא שותפות עליו להיות שותפות
רשומה( ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון ,לרבות פירוק ,הקפאת הליכים
או כינוס נכסים .יודגש כי אין להגיש הצעה כמיזם משותף של גורמים שלא התאגדו יחד
כשותפות רשומה.
 .3.2למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס( ,התשל"ו – .1976
 .3.3למציע ותק של  5שנים לפחות במהלך  7השנים האחרונות בייעוץ לחברת תשתית ארצית
ו/או משרד הביטחון ו/או לחיל האוויר בתחום ההגנה קתודית ,הכולל ייעוץ שנתי שוטף מול
גורמי רגולציה בנושא מערכות הגנה קתודית בזרם מאולץ ואנודות הקרבה.
לצורך מכרז זה "חברת תשתית ארצית" היא כזו האמונה על הובלה בינעירונית של תשתיות
כגון :דלק/גז /חשמל/חברת מים ארצית/ביוב/חומ"ס.
 .3.4למציע ניסיון בתכנון ב  5 -פרויקטים לפחות ,בהיקף ביצוע כספי של  ₪ 300,000כל אחד
לפחות ,במהלך  5השנים האחרונות בתחום הגנה קתודית כולל מערכות הגנה קתודית
בזרם מאולץ ואנודות הקרבה לחברות תשתית ארצית ו/או משרד הביטחון ו/או לחיל האוויר.
 .3.5המציע מעסיק בהעסקה ישירה מהנדס חשמל אחד לפחות )להלן" :המהנדס"( ,אותו יעמיד
המציע לצורך מתן השירותים במכרז זה ,העומד בתנאי הסף המצטברים הבאים:
 .3.5.1בעל ניסיון ב  5פרויקטים לפחות ,בהיקף ביצוע כספי של  ₪ 300,000לפחות כל
אחד ,בתכנון הגנה קתודית כולל מערכות הגנה קתודית בזרם מאולץ ואנודות הקרבה
לחברות תשתית ארציות ו/או משרד הביטחון ו/או חיל האוויר במהלך  7השנים
האחרונות.
 .3.5.2חבר באיגוד האמריקאי לקורוזיה .NACE
 .3.5.3בעל תעודת הסמכה  CP2לפחות מטעם .NACE
 .3.5.4מהנדס חשמל בעל תואר אקדמאי מוכר ע"י המל"ג.
 .3.5.5בעל רישיון נהיגה בתוקף.
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 .4מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף
 4.1העתק של תעודת רישום תקפה בצירוף אישור מעורך דינו או מרואה חשבון של המציע
המאשר כי התאגיד רשום כדין בישראל ולא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פירעון,
לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או כינוס נכסים.
 4.2אישורים תקפים בהתאם להוראות סעיף )2א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
.1976
 4.3פרופיל המציע בהתאם לנוסח המצורף כנספח א'.
 4.4נספח ב' כשהוא מלא וחתום ומאומת ע"י עורך דין.
 4.5כתבי כמויות או חשבונות סופיים/חלקיים המעידים על עמידת המציע בתנאי סף .3.4
 4.6העתק תעודות הסמכה של המהנדס.
 4.7העתק תעודת חבר באיגוד האמריקאי לקורוזיה  NACEשל המהנדס.
 4.8העתק רישיון נהיגה בתוקף של המהנדס.
 4.9קורות חיים של המהנדס.
 4.10נספח ה' ובו פירוט הפרויקטים שבוצעו ע"י המהנדס שהוא מלא וחתום ומאומת ע"י עורך דין.
 4.11מסמך ריכוז תשובות לשאלות הבהרה ,ככל ויהיו.
 .5אופן הגשת ההצעה
 5.1את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה ועליה ייכתב "מסגרת מס'  20/263למתן שירותי
ייעוץ ,תכנן ופיקוח עליון בנושאי הגנה קתודית" .כמו כן ,יש לצרף במעטפה נפרדת את
ההצעה הכספית עלייה יצוין "הצעה כספית" .יש להגיש את ההצעות ב 3 -עותקים עם
דיגלונים.
 5.2אל מעטפת ההצעה יש לצרף את כל מסמכי המכרז על נספחיהם )למעט ההצעה הכספית(
כשהם מלאים וחתומים כנדרש על ידי המוסמכים לחתום בשם המציע .יש לחתום בראשי
תיבות בשולי כל עמוד ,ובחתימה מלאה במקומות המתאימים.
 5.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אל מעטפת ההצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 5.3.1טופס הגשת הצעה בנוסח המצורף כנספח א למכרז ,כשהוא מלא ,חתום על ידי
מורשה החתימה מטעם המציע ,ומאומת על ידי עורך דין.
 5.3.2מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף כמפורט בסעיף  4לעיל.
 5.3.3נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו המצורף למסמכי המכרז כנספח ג' למכרז ,כשהם
חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.
 5.3.4כל יתר מסמכי המכרז ,לרבות הזמנה זו ,כשהם חתומים בידי מורשה חתימה מטעם
המציע.
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 5.3.5כל פרט או נתון )גם אם לא נדרשו במפורש במסמך זה( ,לפי שיקול דעת המציע,
אשר חשובים לגיבוש ההערכה בדבר יכולתו של המציע לבצע את השירותים
המבוקשים באופן איכותי ויעיל.
 5.4את ההצעות יש להגיש עד ליום  ,10.11.2020לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה ,1
במשרדי החברה הנמצאים ברחוב הסדנאות  ,3א.ת .הרצליה פיתוח )להלן" :המועד האחרון
להגשת הצעות"( .החברה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות על ידי מתן
הודעה על כך באתר האינטרנט שלה.
 5.5מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק מהם ,כמו כן אין להסתייג
מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם בדרך כלשהי.
 5.6למרות האמור ,בידי החברה להחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לגבי כל שינוי ,הוספה,
מחיקה או התניה כאמור שיעשו על ידי המציע ,אף אם יש בהם משום הסתייגות ממסמכי
המכרז או מתנאיו ,כי היא מתעלמת מכך כאילו לא נעשו ,או מקבלת את השינוי ,ההוספה,
המחיקה או התניה ,או פוסלת בשל כך את ההצעה.
 5.7בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהחברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע
שהצעתו חסרה או פגומה ,לתקן או להשלים את הצעתו ,הכל לפי שיקול דעתה המלא של
החברה ,בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו על ידה.
 .6בדיקת ההצעות
 6.1החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות
למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף
להצעתו או לצורך בחינה נוספת של הצעתו ,וזאת ,בין היתר ,לצורך בחינת עמידת המציע
בדרישות הסף למכרז .במקרה שכזה ,המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה
כאמור עד למועד שיקבע.
מציע אשר ימנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או ימסור מידע לא נכון  -רשאית החברה
שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.
 6.2החברה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש ,מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות
למכרז ,כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לה קשור במציע ,בניסיונו ,בגורם
המקצועי המיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז ,במסמכים אשר צירף המציע להצעתו ,וכן
כל פרט נוסף לעניין אופן מתן השירותים על ידי המציע ,או כל פרט אחר אשר יידרש על ידה
לצורך בחינת ההצעה .במקרה שכזה ,המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה
כאמור עד למועד שיקבע.
 6.3החברה שומרת לעצמה את הזכות לוודא ממקורותיה שלה ובכל דרך בה תבחר ,אמיתות
כל מידע שימסור המציע.
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 6.4המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים ,במקרה שהחברה תידרש
לעשות כן ,לרבות בקשר להליך משפטי הקשור במכרז ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד
מסחרי .עם זאת ,מסכים כל מציע במכרז ,כי במקרה שהחברה תסבור ,לפי שיקול דעתה,
ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר ,כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע
כאמור ,תהיה החברה רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן צו בית
משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.
 6.5המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע
שמסר לחברה ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת
החברה בדבר הזוכה ,ואם נקבע כזוכה  -עד לחתימה על החוזה.
 6.6החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא במערכת שיקוליה ,בכל נקודת זמן של הליכי
המכרז ואף לאחריהם ,חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר עם מציע ו/או שותפים שונים
במציע ו/או עובדים או גורמים מקצועיים אחרים של מציע ,עד כדי דחיית הצעתו בהתאם.
 6.7מציע שהצעתו נפסלה ,יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך המכרזי
)לאחר בחירת הזוכה( ,על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה ,והמציע מוותר מראש על
כל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה.
 .7הליך בחירת ההצעה הזוכה
הצעות העומדות בכל תנאי הסף ,ידורגו בהתאם לפירוט להלן:
יחידות אמת

ציון

ציון איכות

מס'

תיאור

המידה

ליחידה

מקסימלי

1

שנות ותק של המציע מעבר לתנאי הסף  1שנות ותק 4

20

באספקת שירותי ייעוץ לחברות תשתית מעל  5שנים
ארציות ו/או משרד הביטחון ו/או חיל
האוויר בתחום ההגנה קתודית ,כולל
ייעוץ לחברות כאמור מול גורמי רגולציה
בנושא מערכות הגנה קתודית בזרם
מאולץ ואנודות הקרבה .עבור כל  1שנות
ותק נוספות יינתנו  4נקודות ,ועד ל5-
שנות וותק נוספות.
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יחידות אמת

ציון

ציון איכות

מס'

תיאור

המידה

ליחידה

מקסימלי

2

ניסיון המציע בתכנון בפרויקטים בתחום  5פרויקטים 5

25

הגנה קתודית כולל מערכות הגנה נוספים מעל
קתודית בזרם מאולץ ואנודות הקרבה  5פרויקטים .
לחברות תשתית ארציות ,בהיקף כספי
של  ₪ 300,000כל אחד לפחות ,במהלך
 5השנים האחרונות ,מעל לנדרש בתנאי
הסף.
עבור כל פרויקט נוסף יינתנו  5נקודות,
ועד ל 5-פרויקטים נוספים.
3

ניסיון

המהנדס

בתכנון

25

פרויקטים  5פרויקטים 5

בתחום הגנה קתודית ,כולל הגנה נוספים מעל
קתודית בזרם מאולץ ואנודות הקרבה  5פרויקטים
לחברות תשתית ארציות ו/או משרד
הביטחון ו/או חיל האוויר בהיקף כספי של
 ,₪ 300,000כל אחד לפחות במהלך 7
השנים האחרונות ,מעבר לנדרש בתנאי
הסף.
עבור כל פרויקט ינתנו  5נקודות ועד 25
נקודות.
4

חוו"ד מזמיני עבודה קודמים  -צוות חוות דעת

ציון

מרבי 20

הבדיקה יפנה  ,לפי בחירתו ,ל 2 -מזמיני

לכל

חוות

עבודה קודמים להם סיפקו המציע

דעת 10

והמהנדס שירותים נשוא מכרז זה,
ויעניק לכל חוות דעת עד  10נקודות.
חוות הדעת יתייחסו  ,בין היתר ,לנושאים
הבאים:

איכות

השרות,

מקצועיות,

עמידה בלוחות זמנים ,גמישות ,יחסי
אנוש ,מידת שיתוף פעולה עם הלקוח,
התרשמות כללית ,זמינות וכדומה.
6
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מס'

תיאור

6

ריאיון עם נציג בכיר מטעם המציע ועם

יחידות אמת

ציון

ציון איכות

המידה

ליחידה

מקסימלי
10

המהנדס ,להתרשמות אישית
100

ציון סופי

מובהר כי החברה רשאית להביא בחשבון גם שיקולים רלוונטיים נוספים ,ככל שתראה לנכון,
לרבות ניסיון שלילי עם המציעים.
 7.1החברה רשאית להחליט להתחיל בבדיקת איכות ההצעה לפני הכרעה בדבר עמידה בתנאי
סף ,או לאחד את בדיקת שני השלבים לקבל הכרעה בשניהם יחד.
 7.2ועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להיעזר בוועדה מקצועית מייעצת אשר
תעביר אליה את הניקוד המומלץ על ידה לפרמטרים האמורים לעיל.
 7.3למרות האמור ,מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לבחור את ההצעה שתקבל את ניקוד
הסופי הגבוה ביותר או הצעה כלשהי ,בין היתר בשל כך שלדעת החברה הצעת המציע אינה
איכותית מספיק ו/או כי קיים חשש אחר שהמציע לא יעמוד בהצעתו ,וכן היא רשאית לדחות
את כל ההצעות.
 7.4החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל או שלא לנהל מו"מ עם המציעים ,כולם או חלקם,
בכל עת שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וכן לקיים הליך קבלת הצעות מיטביות
) (best & finalעם המציעים שהצעותיהם יימצאו מתאימות ,הכול בהתאם להוראות דיני
המכרזים.
 .8הודעה על זכייה וחתימת חוזה התקשרות
 8.1החברה תחליט על הזוכה ,במידה ויהיה כזה ,ותודיע למציעים במכרז ,סמוך ככל הניתן
לאחר קבלת החלטתה הסופית ,את תוצאות ההחלטה.
 8.2ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה בהתאם לחוזה אשר העתקו מצורף כנספח ג' להזמנה
זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 8.3הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה ,כל עוד לא נחתם החוזה על-ידי המוסמכים
לחייב את החברה בחוזה.
 8.4מובהר ,כי חתימת החוזה עם הזוכה וכניסת הזכייה לתוקף מותנית בקיומו של סיווג בטחוני
מתאים לזוכה ולעובדיו במתן השירותים ,בהתאם להנחיות החברה .קיום סיווג בטחוני
כאמור הינו תנאי מתלה לכניסת החוזה לתוקף.
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 8.5המציע הזוכה יידרש להמציא לחברה ,כתנאי לחתימת ההסכם ,נספח ביטוח חתום ומאושר
על ידי חברת ביטוח מוכרת בישראל )להנחת דעתה של החברה( ,בנוסח הקבוע בנספח
לחוזה ההתקשרות .המציעים מתבקשים לעיין היטב בנספח הביטוח טרם הגשת הצעתם,
ולהעביר לחברה כל הסתייגות/בקשה לשינוי בהתאם לקבוע בסעיף  14.5להלן.
 8.6על אף האמור לעיל ,תהיה רשאית החברה ,גם לאחר קביעת הזוכה ,לחזור בה מפניה זו
ושלא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה כזוכה ,ושלא
לחתום על חוזה כלל .הודעה על החלטה כאמור תימסר למציע ,מוקדם ככל האפשר בנסיבות
העניין.
 8.7למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אם חזרה בה החברה מפניה זו כאמור לעיל ,היא לא תשא
בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו
כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפות במכרז ,לפי העניין.
 8.8החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות בחוזה שייחתם עם הזוכה ,לרבות בעניין
היקף העבודות נשוא החוזה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדיני המכרזים.
 8.9החברה אינה מחוייבת כלפי המציע הזוכה לרכוש ממנו את כל השירותים המפורטים במפרט
הטכני ,והיא רשאית להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה ובכל עת ולשלם למציע הזוכה רק
עבור שעות העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות.
 8.10מציע אשר יהיה מעוניין לעיין במסמכים בהתאם לסעיף )21ה( לתקנות חובת המכרזים יהיה
רשאי לפנות לחברה בכתב לא יאוחר מ 30-יום לאחר קבלת הודעה על החלטתה הסופית
של ועדת המכרזים .עיון כאמור ,יעשה בהתאם להוראות הדין ומכרז זה ובתמורה לתשלום
הוצאות העיון בסך  1,000ש"ח.
 .9משך ההתקשרות
החוזה עם הזוכה יעמוד בתוקפו לתקופה של שנה ממועד החתימה .לחברה תהא האופציה
להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של עד שנה כל אחת ,עד לתקרה של חמש
שנים כולל תקופת ההתקשרות המקורית ,בכפוף לדיני המכרזים.
בנוסף תהא לחברה הזכות להרחיב את השירותים ,בכתב ובכפוף לדיני המכרזים.
 .10התמורה
 .10.1התמורה תשולם בגין ביצוע שעות עבודה בפועל ,בהתאם לנספח ב' ובכפוף לתנאי המכרז,
לאחר ניכוי ההנחה שהוצעה בהצעת המציע הזוכה ,ככל שהוצעה הנחה.
 .10.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי התמורה המקסימלית השנתית בגין ביצוע השירותים
לא תעלה על .₪ 150,000
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 .10.3יודגש ,כי התמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד ,בהתאם לתעריף הקבוע ,אך
בכל מקרה לא תעלה על התמורה המקסימלית ,אף אם התעריף בגין שעות העבודה
במכפלת מספר שעות העבודה בפועל של המציע הזוכה הסתכם לסך העולה על התמורה
המקסימלית.
 .10.4בהשתתפותו במכרז ייקח המציע בחשבון את כל מרכיבי העלות הקשורים בביצוע ,לרבות
אך לא רק :עלויות העסקה ,הוצאות נסיעה ,זמן נסיעה ,אש"ל ,עלויות ביטוחים ,הפקת
דו"חות ,צילומים ,פקס ,טלפון ,וכל עלות אחרת המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז
זה .מובהר כי פרט לתעריף השעתי ,לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע העבודות נשוא
מכרז זה.
 .11הבהרות
 11.1על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המציע אי בהירויות,
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם ,או כל
אי התאמה אחרת ,עליו לפנות לחברה במייל או בפקס כמפורט להלן ,ולפרטן בכתב,
וזאת לא יאוחר מיום  .29.10.2020מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד
כל טענה בדבר סתירות ,או אי התאמות כאמור.
 11.2יודגש ,כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי החברה ,או על ידי מי שהוסמך
על ידה לצורך כך ,יחייבו את החברה .תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל בסיס
לטענה של השתק או מניעות .החברה רשאית שלא להשיב לבקשת הבהרה אם סברה
כי לא מדובר בהבהרה אלא נסיון לשנות את תנאי המכרז.
 11.3המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על-ידו יישלחו לכל המציעים ,בהתאם
לשיקול דעת החברה.
 .12זכויות קניין
 12.1העבודות שיבוצעו על ידי הזוכה במסגרת מכרז זה ,ימסרו לחברה ויהיו רכושה הבלעדי,
והחברה תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש שתרצה ללא הגבלה.
 12.2הזוכה לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע העבודות נשוא המכרז
לצרכיו הפנימיים או לצורכי עבודות אחרות ,אלא באישור מראש ובכתב של החברה.
 12.3הזוכה לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר ,לא יתיר
רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא אלא באישור
מראש ובכתב של החברה.
 12.4בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של החברה בכתב ,יעביר הזוכה לידי
החברה את כל המידע ,הנתונים ,הקבצים והמסמכים ,או כל חומר אחר שנמסר לו ,התקבל
על ידיו ,או הוכן על ידו בקשר עם ביצוע השירותים נשוא מכרז זה.
9
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 .13סודיות
 13.1המציע וכן מי שקיבל את מסמכי המכרז ולא הגיש הצעה )להלן שניהם בסעיף זה:
"המציע"( מתחייב בקבלת מסמכי המכרז שלא למסור או להעביר לכל אדם אחר כל מידע,
מרשם ,מסמך או נתון שנמסר לו על ידי החברה לצורך או בקשר למכרז זה ,למעט מידע
שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי על פי חוק.
 13.2לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה ,מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם
מצד עובדיו ,קבלני משנה שלו וכל מי מטעמו.
 13.3המציע מתחייב לציית לכל הוראה של החברה בנוגע לשמירת סודיות.
 13.4כל מסמכי המכרז הם רכוש החברה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה.
אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת .לא הגיש
המציע הצעה ,או קיבל הודעה מהחברה כי לא זכה במכרז ,יחזיר המציע את מסמכי המכרז
במלואם ,אם נדרש לעשות כן על ידי החברה ,ולא ישמור אצלו כל העתק ,צילום ,העתק
מגנטי ,אופטי או כל העתק אחר של מסמכי המכרז.
 .14סתירות ושינויים
 14.1במידה ותימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז,
המסמכים יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או זכויות החברה.
 14.2החברה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז ,ובלבד
שתודיע על כך בכתב באתר האינטרנט שלה והמציעים במכרז יערכו את הצעותיהם ,או
יתקנו את הצעותיהם ,בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור .כן רשאית החברה להחליט
בכל עת על ביטול הליכי המכרז והיא לא תישא באחריות כלשהי כלפי המציעים בשל כך.
 14.3מובהר כי המציע ישא בכל הוצאותיו לשם הכנת המכרז ,ובכלל ,והמציע מוותר בזאת על
כל טענה לפיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם בקשר עם השתתפותו במכרז ,מכל
סיבה שהיא.
 14.4כל ההצעות יהיו בתוקף במשך  120ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות .לאחר תום
תקופה זו ,יישארו ההצעות בתוקף עד למועד שבו התקבלה אצל עורך המכרז בקשת
המציע לבטל את הצעתו .יובהר כי אם נקבע זוכה בחלוף  120הימים כאמור ,אך קודם
לקבלת הודעת הביטול ,תהיה הצעתו של הזוכה בתוקף.
 14.5בכל פניה בנוגע למכרז יש לפנות אל הח"מ במייל  Contractsbid@pei.co.ilעד
ליום.29.10.2020
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 .15סמכות שיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה וההסכמים שייחתמו עם הזוכה בו,
נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב ,בהתאם לסמכות העניינית.
בכבוד רב,
ליאת שרון
ס' מנהל מח' רכש והתקשרויות
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נספח א -פרופיל המציע
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו
)להלן ולפי העניין" :המציע"(.
הנני מצהיר כי אלו פרטי המציע:
שם המציע ות.ז / .ח.פ_________________ :.
כתובת_____________ :
איש קשר____________ :
טלפון_______________ :
דואר אלקטרוני____________ :
שנת הקמה________ :
תחומי פעילות עיקריים___________________________________ :
סה"כ ___ מועסקים ,בתפקידים הבאים )נא לפרט סוגי תפקידים ומס' מועסקים בכל תפקיד(:
נוספים

פרטים

על

המציע:

__________________________________________________
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
]ניתן לצרף פרטים ומסמכים נוספים על המציע וניסיונו[
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה
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אישור
אני הח"מ ______________,עו"ד )מר__________( ,מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע
בפני ,במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
מס'_________________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת,
וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה
בפני.
______________
חתימה

______________
חותמת
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נספח א' -1הצהרת 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:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני

מגיש

את

התצהיר

בשמי

/

בשם

חברת

_______________

שמספרה

__________________ )להלן" :המציע"( ,בה אני אחד ממורשי החתימה.
הנני מצהיר כי התקיימו אלה:
.1

המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל )ואם הוא שותפות עליו להיות שותפות
רשומה( ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פרעון ,לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או
כינוס נכסים .יודגש כי אין להגיש הצעה כמיזם משותף של גורמים שלא התאגדו יחד כשותפות
רשומה.

.2

למציע ותק של  5שנים לפחות במהלך  7השנים האחרונות בייעוץ לחברת תשתית ארצית ו/או
משרד הביטחון ו/או לחיל האוויר בתחום ההגנה קתודית ,הכולל ייעוץ שנתי שוטף מול גורמי
רגולציה בנושא מערכות הגנה קתודית בזרם מאולץ ואנודות הקרבה.

.3

למציע ותק של 5שנים באספקת שירותי ייעוץ לחברות תשתית ארציות ו/או משרד הביטחון ו/או
חיל האוויר בתחום ההגנה קתודית ,כולל ייעוץ לחברות כאמור מול גורמי רגולציה בנושא
מערכות הגנה קתודית בזרם מאולץ ואנודות הקרבה

.4

למציע ניסיון בתכנון ב  5 -פרויקטים לפחות ,בהיקף ביצוע כספי של  ₪ 300,000כל אחד
לפחות ,במהלך  5השנים האחרונות בתחום הגנה קתודית כולל מערכות הגנה קתודית בזרם
מאולץ ואנודות הקרבה לחברות תשתית.

.5

המציע מעסיק מהנדס חשמל אחד לפחות ,בעל ההסמכה והניסיון הנדרשים בתנאי הסף.

.6

בידי המציע אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו.1976-

.7

המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון )ואם הורשעו כאמור – חלפו 7
שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם( וכן ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין
עבירה שיש עמה קלון.

.8

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף לו,
ואין אפשרות לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו ,לבין ביצוע
העבודות על ידי המציע ומי מטעמו.

.9

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה ,ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,
בהתאם לנהלי החברה.
14
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 .10נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )יש לסמן  Xבמקום המתאים(:
] [ הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח) 1998 -להלן" :חוק
שוויון זכויות"( לא חלות על המציע;
] [ הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,ובמידה והוא מעסיק
יותר מ –  100עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב גם
כדלקמן (1) :כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן ,או לחילופין ) (2כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ואם קיבל ממנו הנחיות
בעניין  -פעל ליישומן.
לצורך סעיף זה" :מעסיק" – כמשמעותו בחוק שיווין זכויות .המציע מצהיר ומתחייב בזאת ,כי
יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה ,למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,
בתוך  30ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 .11המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו  ,ככל והוצעו ,הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,
ללא התייעצות הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר ,ולא הוצגו בפני כל
מציע אחר כאמור ,למעט ספקי משנה בהם בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו ,אשר פרטיהם
הינם) ________________________________ :אם קיימים  -נא לציין שם ספק המשנה,
התחום בו נותן שירותים ,ופרטי יצירת קשר(.
.12

לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.13

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי
זו.

.14

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

 .15הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .16אני מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד
מועד הגשת ההצעות.
.17

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
_______________
חותמת וחתימה

____________________

____________________

תאריך

שם המציע
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אישור
אני הח"מ ______________________ ,עו"ד )מ.ר ,(__________.מאשר/ת כי בתאריך
____________ הופיע בפני ,במשרדי ברחוב _________________ מר/גב'
____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס' _________________  /המוכר לי
אישית ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
חותמת

_________________
חתימה
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נספח א  - 2טופס הצהרה
לכבוד:
תשתיות נפט ואנרגיה  /קו מוצרי דלק בע"מ
הסדנאות 3
א.ת .הרצליה
אני הח"מ __________ ת.ז/.ח.פ __________ .מרחוב ____________ ,
טלפון ________ פקס' _________ )להלן" :המציע"(
מאשר ומצהיר בזה:
.1

אני עומד בכל תנאי הסף של המכרז נכון למועד האחרון להגשת הצעות.

.2

קראתי בעיון והבנתי היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה ,לרבות
בנוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו ובטופס זה ואני מסכים לכל האמור בהם.

 .3יש לי היכולת המקצועית והארגונית ,לרבות הידע והניסיון לבצע את העבודות ,כמפורט במסמכי
ההזמנה ,בחוזה ההתקשרות ובנספחים המצורפים לו.
 .4לא נתתי ואינני נותן שירותים לכל גורם שהוא ,אשר עלולים לגרום לניגוד עניינים ,ישיר או
עקיף ,לרבות בהליכים משפטיים קיימים או צפויים ,בין אותם שירותים לבין השירותים לבין
השירותים נשוא המכרז.
 .5אני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והתנאים הנוספים כפי שפורטו במסמכי
המכרז.
 .6אני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל במתן השירות מיידית או
בכל יום אחר כפי שיידרש ,במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה ,ולהמשיך בנתינתו
בתנאים המפורטים בחוזה.
 .7אני מתחייב להעביר לחברה הסכם חתום כדבעי )על נספחיו( בתוך  8ימי עבודה מההודעה
בדבר הזכייה.
 .8אני מצהיר בזאת ,כי הצעתי איננה ניתנת לביטול ,והיא עומדת בתוקפה  120יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעה.
 .9המהנדס המוצע מטעם המציע הינו._______________________ :
 .10אני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי התמורה המוצעת במסגרת מכרז זה הינה )בניכוי הנחתי ככל
שהוצעה( הנה סופית ומוחלטת וכוללת את כל התמורה הנדרשת על ידי עבור ביצוע כל
התחייבויותיי על פי חוזה ההתקשרות ונספחיו ולא אדרוש ולא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו
או להחזר הוצאות מכל סוג לרבות הוצאות העסקתם מי מעובדי ,הוצאות נסיעה ,אש"ל ,עלויות,
17
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ביטוחים ,הפקת דו"חות ,צילומים ,פקס ,טלפון ,וכל עלות אחרת המשתמעת מביצוע השירותים
על פי מכרז זה.
 .11אני מתחייב כי גם אם אזכה באספקת חלק מן השירותים אספק את השירותים שיוזמנו על
ידכם במחירים המוצעים על ידי.
ההצעה תיחתם בידי המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי החתימה מטעמו בצרוף חותמת התאגיד.
רצ"ב אישור עו"ד /רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע.
החתומים על הצעה זו מטעם המציע ותפקידם__________________ :
___________________

תאריך____________ :

חתימה וחותמת המציע
אישור
אני הח"מ עו"ד___________ מ.ר ,_____________ .מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע הינם מורשי חתימה מטעמו ,ורשאים לחייב אותו בחתימתם.
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי כי עליהם להצהיר את האמת וכי
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על
טופס זה.
______________
חותמת

_______________
____________ ,עו"ד
מ.ר_____________ .
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אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות

נספח ב' – טופס הצעה כספית )יצורף במעטפה נפרדת(

לכבוד:
תשתיות נפט ואנרגיה  /קו מוצרי דלק בע"מ
הסדנאות 3
א.ת .הרצליה
אני הח"מ __________ ת.ז/.ח.פ __________ .מרחוב ____________ ,
טלפון ________ פקס' _________ )להלן" :המציע"(

התמורה המבוקשת
שיעור
שעתית
תמורה
הנחה
מקסימלית
מוצע ב %
₪ 250

תמורה שעתית לאחר הנחה בש"ח

מובהר כי התמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד ,אך בכל מקרה לא תעלה על
התמורה השנתית המקסימלית של .₪ 150,000
לא ניתן להציע תוספת לתמורה השעתית המקסימלית.
התעריפים המוצעים יוותרו גם בתקופות האופציה ,ככל שהחברה תחליט לממשן.

ההצעה תיחתם בידי המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי החתימה מטעמו בצרוף חותמת התאגיד.
רצ"ב אישור עו"ד /רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד המציע.
החתומים על הצעה זו מטעם המציע ותפקידם__________________ :
תאריך____________ :
___________________
חתימה וחותמת המציע
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אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות

נספח "ג"
פרויקטים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  3.4ולצורך ניקוד איכותי של ההצעה )סעיף
(7
מזמין העבודה

פרטי הפרויקט

תקופת ההתקשרות שם איש קשר אצל הערות

והיקף ביצוע כספי

– חודש/שנה עד

מזמין העבודה +

בש"ח )יש לפרט

חודש/שנה

מס' טלפון נייד

את מהות
השירותים שניתנו
על ידי המציע
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה

ניתן להוסיף שורות לטבלה ,ככל ונדרש.
הנדון  :תצהיר מורשי חתימה
אני הח"מ_______________ מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה לעיל
בוצעו על ידי המציע וכי תוכן הטבלה אמת .ברור לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת
עמידת המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם לסעיפים  3ו  7למכרז.
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אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות

אישור
הנני מאשר כי ביום

______________ הופיע/ו בפני ,עו"ד

___________ ,ה"ה

________________________ ,נושא ת.ז .מס' ____________________/המוכר/ים לי
באופן אישי ואשר הינם מורשי חתימה בשם המציע  -חברת _______ בע"מ ,ואחרי שהזהרתי אותו/ם
כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו כן ,אישר/ו
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.
__________ ,עו"ד
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אגף כספים  -מחלקת רכש והתקשרויות

נספח "ד"
פרויקטים לצורך עמידת המהנדס בתנאי הסף  3.5ולצורך ניקוד איכותי של ההצעה )סעיף (7
מזמין העבודה

פרטי

הפרויקט תקופת ההתקשרות שם איש קשר אצל הערות

והיקף ביצוע כספי – חודש/שנה עד מזמין העבודה +
בש"ח

חודש/שנה

מס' טלפון נייד
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה
יש לצרף כתבי כמויות ו/או
חשבונות סופיים/חלקיים
בקשר לכל פרויקט
המפורט בטבלה

ניתן להוסיף שורות לטבלה ,ככל ונדרש.
הנדון  :תצהיר מורשי חתימה
אני הח"מ_______________ מאשר/ת ומצהיר/ת בזאת ,כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה
לעיל בוצעו על ידי המהנדס וכי תוכן הטבלה אמת .ברור לי כי המידע שבטבלה ישמש לצורך בחינת
עמידת המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם לסעיפים  3ו  7למכרז.
אישור
הנני מאשר כי ביום

______________ הופיע/ו בפני ,עו"ד

___________ ,ה"ה

________________________ ,נושא ת.ז .מס' ____________________/המוכר/ים לי
באופן אישי ואשר הינם מורשי חתימה בשם המציע  -חברת _______ בע"מ ,ואחרי שהזהרתי אותו/ם
כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו כן ,אישר/ו
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/מו עליה.
__________ ,עו"ד
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