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  מתן שירותיםמכרז ל
  

30/03/2022  
#282455  

  לכבוד
  משתתפי המכרז

  
  E2200014חוזה מס' / PD22000489 הנדון : מכרז

  שירותי ייעוץ בנושא איכות סביבה

הצעות אנרגיה בע"מ ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת חברת תשתיות 
  ).ו/או "השירותים" בהתאמה "העבודה" –( להלן לשירותי ייעוץ בנושא איכות הסביבה 

 רקע .1

ק"מ של קווי צנרת  700 חוות מכלים וכ 7), המפעילה 8החברה הינה חברה ממשלתית (בסיווג  .1.1
  דלק. מתקני החברה ממוקמים במרחב שבין חיפה בצפון ועד רמת חובב בדרום.

כחלק ממחויבות החברה לשמירה על איכות הסביבה בהתאם לחוקים ותקנות הקיימים במדינה  .1.2
  נעזרת  החברה בשירותי מומחה בנושאי איכות הסביבה.

עם משק הנפט בנושאים סביבתיים, יכיר את המומחה יהיה בעל ידע, ניסיון מוכח והיכרות  .1.3
, ואחרים, בכל אחד מהתחומים API ,BATהרגולציה בארץ ובעולם, ובכלל זה את תקני 

  המפורטים במסמכי המכרז. 

להלן.  6מחיר, כמפורט בסעיף  30%איכות ו  70%אמות המידה לבחירת זוכה במכרז זה הן  .1.4
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 

 להלן.  9, הכל כמפורט בסעיף לשעה₪  278לתקרה מקסימלית של 

 מסמכי המכרז .2

ק בלתי נפרד ממנה, המסמכים הבאים (הזמנה זו והמסמכים המצורפים לה להזמנה זו מצורפים, כחל
  "מסמכי המכרז"). -יכונו להלן 

 להזמנה להציע הצעות. נספח א'  -תצהיר פרטים לגבי עמידת המציע בתנאי הסף על נספחיו 2.1

 להזמנה להציע הצעות, והנספחים לו.נספח ב'  –טופס הצהרה והצעה כספית  2.2

 להזמנה להציע הצעות.נספח ג'  -הביטוח תצהיר עמידה בדרישות 2.3

 להזמנה להציע הצעות, והנספחים לו.' דנספח  -נוסח חוזה להתקשרות עם המציע הזוכה  2.4
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 תנאי סף .3

מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן, תפסל הצעתו. על המציע לצרף את המסמכים 
את הזכות לפנות למציע הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף כמפורט. החברה שומרת לעצמה 

    בבקשה לקבלת השלמות ו/או הבהרות בדבר מסמכים אלה.

  תואר שני באחד ממקצועות : גיאולוגיה, הידרולוגיה, לימודי הסביבה. –השכלה  3.1

 להוכחת תנאי זה יצרף המציע קורות חיים ואישור תעודת השכלה כאמור. 

  ניסיון עבודה בתחום הבאים: 3.2

חות בעבודה בתחום השפעות סביבתיות (זיהום מים, קרקעות, שנים לפ 5ניסיון מוכח של  3.2.1
 אויר)  הקשורות במתקני נפט. 

יצרף מסמכים המפרטים את ) ו1)(2ימלא המציע את נספח א(להוכחת תנאי סף זה 
  מהות ומשך ההתקשרות עם גופים דומים במשק.

 שנים לפחות.  5ניסיון מוכח בנושא זהום קרקע ומי תהום של  3.2.2

מסמכים המפרטים  יצרף) ו2)(2ימלא המציע את נספח א(סף זה  להוכחת תנאי
  השנים האחרונות.  5-פרויקטים רלוונטיים שביצע ב

 שנים האחרונות.  5 -ניסיון מוכח בעבודה מול גורמי רגולציה בתחום הגנת הסביבה ב 3.2.3

מסמכים המפרטים  יצרף) ו3)(2ימלא המציע את נספח א(להוכחת תנאי סף זה 
 פרויקטים רלוונטיים שביצע בשנים האחרונות.        

למציע אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)  3.3
, (אישור רואה חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות כדין, ואישור על 1976 -התשל"ו 

 דווח למע"מ).

 ההצעהאופן הגשת  .4

) מעטפה הכוללת את כל מסמכי ההצעה 1: שתי מעטפות נפרדותאת ההצעה יש להגיש ב  4.1
) מעטפה הכוללת את ההצעה הכספית בלבד ("הצעת 2למעט הצעת המחיר ("מסמכי ההצעה"); 

המחיר"). יש לרשום באופן ברור על כל אחת מהמעטפות "הצעת המחיר" או "מסמכי ההצעה". 
 ".PD22000489מכרז ל יוכנסו למעטפה אחת משותפת עליה יצויין "שתי המעטפות כאמור לעי

אל מעטפת ההצעה יש לצרף את כל מסמכי המכרז על נספחיהם כשהם מלאים וחתומים כנדרש  4.2
על ידי המוסמכים לחתום בשם המציע. יש לחתום בראשי תיבות בשולי כל עמוד, ובחתימה מלאה 

 במקומות המתאימים.

הזכות לפסול את הצעתו של מציע  שלא יצרף את המסמכים ו/או  החברה שומרת לעצמה את   4.3
  המידע כאמור.
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, במשרדי 1, לתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 27/04/2022את ההצעות יש להגיש עד ליום  4.4
, א.ת. הרצליה פיתוח (להלן: "המועד האחרון להגשת 3החברה הנמצאים ברחוב הסדנאות 

ד האחרון להגשת הצעות על ידי מתן הודעה על כך הצעות"). החברה רשאית להאריך את המוע
 באתר האינטרנט שלה.

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, כמו כן אין להסתייג מן  4.5
 האמור במסמכי המכרז או להתנות  עליהם בדרך כלשהי.

ל שינוי, הוספה, מחיקה למרות האמור, בידי החברה להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבי כ 4.6
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. 

ית, אך לא חייבת, לאפשר למציע בהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שהחברה תהיה רשא 4.7
שהצעתו חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה המלא של 

 החברה, בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו על ידה.

 בדיקת ההצעות .5

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז,  5.1
או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף להצעתו או להשלים מידע חסר ו/

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. 

רשאית החברה  -ה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון מציע אשר נמנע מלמסור לחבר
  שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה.

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש, מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות  5.2
למכרז, כל הבהרה הקשורה להצעה או מידע הנראה לה קשור במציע, בניסיונו, בגורם המקצועי 

ות נשוא המכרז, במסמכים אשר צירף המציע להצעתו, וכן כל פרט נוסף המיועד לביצוע העבוד
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.

ות לוודא ממקורותיה שלה ובכל דרך בה תבחר, אמיתות כל מידע החברה שומרת לעצמה את הזכ 5.3
 שימסור המציע.
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המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, במקרה שהחברה תידרש  5.4
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 

י קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה התנגדות מצד מציע אחר, כ
החברה רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית 

 המעוניין בגילוי. 

המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  5.5
וף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחל

 עד לחתימה על החוזה. -החברה בדבר הזוכה, ואם נקבע כזוכה 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא במערכת שיקוליה, בכל נקודת זמן של הליכי המכרז  5.6
ציע ו/או ואף לאחריהם, חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר עם מציע ו/או שותפים שונים במ

 עובדים או גורמים מקצועיים אחרים של מציע, עד כדי דחיית הצעתו בהתאם.

מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך המכרזי  5.7
(לאחר בחירת הזוכה), על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה, והמציע מוותר מראש על כל 

 ן זה.טענה, דרישה או תביעה בעניי

 הליך בחירת ההצעה הזוכה  .6

    –ההצעות יבחרו על סמך המשקולות הבאים 

  30% -מחיר 

  70% -איכות 

בשלב א' ובשלב ב' ייפתחו מעטפות "מסמכי ההצעה" והבדיקה תיעשה על סמך הפרטים והמסמכים 
  הנכללים בהן, ובדיקות נוספות שיבוצעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה.

 עמידת ההצעות בתנאי הסף:בדיקת  –שלב א'  6.1

בשלב זה יפתחו מעטפות "מסמכי ההצעה". החברה תבדוק אם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי 
שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל ולא תעבור לשלב הבא. מציע 

הזוכה),  שהצעתו נפסלה יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך (לאחר בחירת
  על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והמציע מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

 חישוב ציוני האיכות:  –שלב ב'  6.2

הצעותיהם של המציעים שיעמדו בתנאי הסף של ההליך, ייבחנו על ידי החברה בהתאם  6.2.1
מהציון הכולל  70%לקריטריונים ולאמות המידה המפורטים להלן. ציון האיכות, המהווה 

 של ההצעות, יתקבל כסכום הנקודות שתקבל ההצעה בקריטריונים השונים, כדלקמן: 

   – )25%נפט ( ניסיון רלוונטי בעבודה בסביבת מתקני 6.2.1.1
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שנים לפחות בעבודה בסביבת מתקני נפט וידע מוכח בפעילות סביבתית  5בגין ניסיון מוכח של 
נקודות. בגין כל שנת ניסיון נוספת,  22.5הקשורה במתקני נפט, כקבוע בתנאי הסף, יקבל המציע 

 2.5ובסה"כ  נקודות, 0.5שנים מעבר לנדרש בתנאי הסף), יקבל המציע  5עד לעשר שנים (דהיינו 
   נקודות נוספות.

  -)25%ניסיון מוכח בנושא זיהום קרקע ומי תהום: ( 6.2.1.2

שנים לפחות בנושא זיהום קרקע ומי תהום, כקבוע בתנאי הסף, יקבל המציע  5בגין ניסיון מוכח של 
שנים מעבר לנדרש בתנאי  5נקודות. בגין כל שנת ניסיון נוספת, עד לעשר שנים (דהיינו  22.5

   נקודות נוספות. 2.5נקודות, ובסה"כ  0.5המציע  הסף), יקבל

 ):10%השכלה ( 6.2.1.3

נקודות. בגין תואר שלישי באחד המקצועות  7.5בגין השכלה כקבוע בתנאי הסף יקבל המציע 
  נקודות בסעיף זה.  10נקודות נוספות, ובסה"כ עד  2.5הקבועים בתנאי הסף, יקבל המציע 

  -)10%ופליטות אויר (ניסיון מוכח בנושאים של מרחקי הפרדה  6.2.1.4

נקודות ינתן למציע בעל ניסיון מוכח בנושאים של מרחקי הפרדה ופליטות אוויר  10יתרון של עד 
במהלך חמש השנים האחרונות. לקבלת ניקוד בסעיף זה יצרף המציע מסמכים המפרטים 

  פרויקטים רלוונטיים שביצע בחמש השנים האחרונות.

 – )15%( מקצועיות וכישורים 6.2.1.5

והציבורית/ממשלתית בה פועלת החברה. ידע ויכולת  העסקיתת עם הסביבה החוקית, היכרו
מקצועית וארגונית לגבש, לכתוב ולהציג דו"חות בדיקה מתאימים, תוך שמירה על אובייקטיביות, 

 יושר ומקצועיות. 

 –) 15%( התרשמות אישית והתרשמות ממהימנות, כישורים, זמינות ונגישות 6.2.1.6

זה מהימנותו, מקצועיותו, יכולת התנסחות  ובכללציע על סמך ראיון אישי, התרשמות אישית מהמ
בכתב ובע"פ, יכולת ייצוג המזמין בוועדות מקצועיות, בפני הרגולציה הסביבתית וועדות ערער 
עירוניות וכדומה . כמו כן, התרשמות מזמינות המציע לביצוע השירותים, קיום אמצעים ו/או כוח 

 התפקידים ולעמידה בלוח זמנים ובאיכות הנדרשים וכן מנגישות המציע.אדם מספיקים למילוי 

  בחשבון גם שיקולים רלוונטיים נוספים, ככל שתראה לנכון.  להביאהחברה רשאית  6.2.2

מובהר בזה, כי כל דרישות הוותק, הניסיון, המקצועיות והדרישות האחרות המפורטות  6.2.3
במסגרת הליך זה, ייבחנו באופן אישי ביחס למציעים, או ביחס למועמדים המוצעים מטעם 

 חברה.  

מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  לזמן את  6.2.4
 , שעמדו בכל תנאי הסף לראיונות אישיים בפני החברה. המועמדים חלקם ו/או כולם
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החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות  6.2.5
למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או מסמכים שנדרש המציע לצרף 

סף ובקריטריוני הבדיקה להצעתו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות ה
השונים. במקרה שכזה, המציע יידרש להעביר הבהרה ו/או תיקון ו/או השלמה כאמור עד 

  למועד שיקבע. 

רשאית  -מציע אשר נמנע מלמסור לחברה את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  6.2.6
  החברה שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה.

ת ממקורותיה שלה ובכל דרך בה תבחר החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקו 6.2.7
 על המציע וכן לוודא אמיתות כל מידע שימסור המציע.

המציע חייב לעדכן את החברה בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  6.2.8
שמסר לחברה, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת 

 עד לחתימה על ההסכם. -נקבע כזוכה החברה בדבר הזוכה, ואם 

 שקלול הצעות המחיר ; קביעת המציע הזוכה:  –שלב ג'  6.3

בשלב זה ייפתחו מעטפות "הצעת המחיר" של המציעים שהגיעו לשלב זה, ייבדקו ההצעות  6.3.1
ניקוד מחיר ביחס להצעות המחיר  כספיתהכספיות של המציעים, ויינתן לכל הצעה 

 האחרות, כאשר ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המקסימלי להצעה הכספית.

להצעות יינתן ניקוד סופי המשקלל את ניקוד האיכות עם ניקוד ההצעה הכספית באופן  6.3.2
מתוך הניקוד הסופי, ולהצעה הכספית יינתן ניקוד  70%שלניקוד האיכות יינתן משקל של 

 מהניקוד הסופי המשוקלל.  30%של 

יובהר, כי "המחיר בהצעה הכספית" של כל מציע לצורך החישוב, הינו הסכום המקסימלי  6.3.3
ש"ח בניכוי ההנחה המוצעת,  278המוצע על ידי אותו מציע כאמור בהצעת המחיר שלו (

 ללא מע"מ וללא אופציות).

  הנוסחה לחישוב הניקוד הסופי תהיה כדלהלן:  6.3.4

  

30*
המציע  של הכספית  בהצעה  המחיר 

ההצעות  מבין ביותר  הנמוכה הכספית  בהצעה  המחיר 
 + 70* 

100

המציע של  האיכות  ציון 
  ניקוד סופי למציע =

  

 יזכה במכרז. -המציע שהצעתו תזכה בניקוד הסופי המשוקלל הגבוה ביותר  6.3.5



  

 

  תשתיות אנרגיה בע״מ

09-9528553משרד 4612002, 2121א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד.  3הסדנאות  maya_b@pei.co.il www.pei.co.ilמייל 

למרות האמור, מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר או  6.3.6
הצעה כלשהי, בין היתר בשל כך שלדעת החברה ההצעה אינה כלכלית למציע ו/או כי 

מספיק ו/או כי קיים חשש אחר שהמציע לא יעמוד בהצעתו, הצעת המציע אינה איכותית 
ו/או כי הצעת המציע חורגת מהאומדן שקבעה החברה (ככל שתקבע), וכן היא רשאית 

 לדחות את כל ההצעות. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל או שלא לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם,  6.3.7
מוחלט, וכן לקיים הליך קבלת הצעות מיטביות בכל עת שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי וה

)best & final עם המציעים שהצעותיהם יימצאו מתאימות, הכול בהתאם להוראות דיני (
 המכרזים. 

 הודעה על זכייה וחתימת חוזה התקשרות .7

החברה תחליט על הזוכה, במידה ויהיה כזה, ותודיע למציעים במכרז, סמוך ככל הניתן לאחר  7.1
 הסופית, את תוצאות ההחלטה.קבלת החלטתה 

כנספח ג' ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה בהתאם לחוזה המסגרת אשר העתקו מצורף  7.2
   להזמנה זו ומהווה חלק בלתי  נפרד הימנה.

ידי המוסמכים לחייב -הודעת הזכייה במכרז לא תחייב את החברה, כל עוד לא נחתם החוזה על 7.3
 את החברה בחוזה.

ה עם הזוכה וכניסת הזכייה לתוקף מותנית בקיומו של סיווג בטחוני מובהר, כי חתימת החוז 7.4
מתאים לזוכה ולעובדיו במתן השירותים, בהתאם להנחיות החברה. קיום סיווג בטחוני כאמור 

 הינו תנאי מתלה לכניסת החוזה לתוקף.

המציע הזוכה ידרש להמציא לחברה, כתנאי לחתימת ההסכם, נספח ביטוח חתום ומאושר על  7.5
י חברת ביטוח מוכרת בישראל (להנחת דעתה של החברה), בנוסח הקבוע בנספח לחוזה יד

ולהעביר  המציעים מתבקשים לעיין היטב בנספח הביטוח טרם הגשת הצעתם,ההתקשרות. 
 להלן. 11.1לחברה כל הסתייגות/בקשה לשינוי בהתאם לקבוע בסעיף 

הזוכה, לחזור בה מפניה זו ושלא על אף האמור לעיל, תהיה רשאית החברה, גם לאחר קביעת  7.6
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.
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 מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה, החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 7.7
לפסול את הצעתו של מציע ו/או שלא למסור את השירותים מושא מכרז זה למציע אשר הצעתו 
מיועדת להיות ההצעה הזוכה בהתאם להוראות המכרז, וזאת בין היתר עקב ניסיון שלילי שהיה 

 -לחברה עם המציע, לרבות בפרויקט שבהליכי ביצוע או שהסתיים זה מכבר. לעניין סעיף זה 
כולל, בין היתר: אי שביעות רצון או אי עמידה בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע ניסיון שלילי 

העבודה, מאספקת הטובין או ממתן השירותים על ידו, אי עמידה מצד המציע בהתחייבויות, כולל 
בקשר ללוחות זמנים, טיב ואיכות העבודה, תביעות בלתי סבירות, עבודה בלתי רציפה, הפסקות 

רו על ידי החברה, הפרה של חוזה או הוראות הדין במהלך ביצוע עבודה, עבודה אשר לא אוש
  חשד למרמה או כל עניין משמעותי אחר.

מובהר, כי החברה רשאית להשהות מציעים מלהשתתף במכרזיה בעקבות נסיון רע עימם  7.8
בהתקשרויות דומות. השהייה זו תארך לזמן קצוב, ולאחר עריכת שימוע. במכרז זה רשאיים 

 ף רק מציעים אשר לא הושהו מלהשתתף במכרזי החברה. להשתת

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה החברה מפניה זו כאמור לעיל, היא לא תישא בכל  7.9
אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה 

 במכרז ו/או בקשר עם השתתפות במכרז, לפי העניין. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות בחוזה שייחתם עם הזוכה, לרבות בעניין  7.10
 היקף העבודות נשוא החוזה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדיני המכרזים. 

החברה אינה מחוייבת כלפי המציע הזוכה לרכוש ממנו את כל השירותים המפורטים במפרט  7.11
ת ההתקשרות מכל סיבה ובכל עת ולשלם למציע הזוכה רק עבור הטכני, והיא רשאית להפסיק א

 שעות העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות. 

(ה) לתקנות חובת המכרזים יהיה 21מציע אשר יהיה מעוניין לעיין במסמכים בהתאם לסעיף  7.12
של יום לאחר קבלת הודעה על החלטתה הסופית  30-רשאי לפנות לחברה בכתב לא יאוחר מ

ועדת המכרזים. עיון כאמור, יעשה בהתאם להוראות הדין ומכרז זה ובתמורה לתשלום הוצאות 
 ש"ח. 1,000העיון בסך 

 משך ההתקשרות .8

החוזה עם הזוכה יעמוד בתוקפו לתקופה של שנה ממועד החתימה. לחברה תהא האופציה  8.1
בכפוף לדיני להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של עד שנה כל אחת, 

  המכרזים.

  בנוסף תהא לחברה הזכות להרחיב את השירותים, בכתב ובכפוף לדיני המכרזים. 8.2

 התמורה .9

בתמורה לביצוע העבודות נשוא המכרז יהא המציע הזוכה זכאי לקבלת תשלום שעתי בהתאם  9.1
לתעריף המפורט בנספח ב' למסמכי המכרז בניכוי ההנחה המוצעת על ידי המציע הזוכה 

 ").התמורה המקסימליתועד לתקרה המפורטת שם (" ")ףהתערי("
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שעות עבודה בפועל בלבד, בהתאם לתעריף הקבוע, אך בכל מקרה  עבורהתמורה תשולם  9.2
לא תעלה על התמורה המקסימלית, אף אם התעריף בגין שעות העבודה כפול מספר שעות 

  העבודה בפועל של המציע הזוכה הסתכם לסך העולה על התמורה המקסימלית.

בביצוע, לרבות אך בהשתתפותו במכרז ייקח המציע בחשבון את כל מרכיבי העלות הקשורים  9.3
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. 

 הבהרות .10

פתוח), לידי עו"ד מאיה בן דור  Wordשאלות ובקשות להבהרה, תוגשנה בכתב בלבד (בקובץ  10.1
וזאת לא יאוחר מיום  proposals@pei.co.ilבדואר אלקטרוני בלבד. כתובת המייל : 

המסמך אליו הן מתייחסות. . שאלות ההבהרה תכלולנה את מספר הסעיף ושם 10/04/2022
  חובה לציין פרטי התקשרות עם הפונה, לרבות דואר אלקטרוני.

על המציע במכרז לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  10.2
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי 

לפנות לחברה ולפרטן בכתב. מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע התאמה אחרת, עליו 
 מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות, או אי התאמות כאמור. 

יודגש, כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי החברה, או על ידי מי שהוסמך על  10.3
סיס לטענה של ידה לצורך כך, יחייבו את החברה. תשובה שלא תינתן בכתב לא תיצור כל ב

 השתק או מניעות.

ידו יישלחו לכל המציעים, בהתאם -המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על 10.4
 לשיקול דעת החברה.

  האחריות לקבלת מסמכי ההבהרה ולבדיקת התשובות לשאלות הינה על המציעים בלבד. 10.5

אחר המועד הנקוב ככל שתמצא לנכון, שומרת החברה על זכותה לפרסם הבהרות נוספות ל 10.6
 במכרז.

 זכויות קניין .11

העבודות שיבוצעו על ידי הזוכה במסגרת מכרז זה, ימסרו לחברה ויהיו רכושה הבלעדי,  11.1
 והחברה תהיה רשאית לעשות בהן כל שימוש שתרצה ללא הגבלה.

הזוכה לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע העבודות נשוא המכרז  11.2
 הפנימיים או לצורכי עבודות אחרות, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.לצרכיו 

הזוכה לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות  11.3
הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא אלא באישור מראש 

  ובכתב של החברה.
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דרישה ראשונה של החברה בכתב, יעביר הזוכה לידי החברה  בתום ההתקשרות או מיד עם 11.4
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. 

  סודיות .12

") המציעזה: " המציע וכן מי שקיבל את מסמכי המכרז ולא הגיש הצעה (להלן שניהם בסעיף 12.1
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. 

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  12.2
  עובדיו, קבלני משנה שלו וכל מי מטעמו. 

  המציע מתחייב לציית לכל הוראה של החברה בנוגע לשמירת סודיות. 12.3

כל מסמכי המכרז הם רכוש החברה והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  12.4
מציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע ה

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 

 כרז.כל העתק אחר של מסמכי המ

 סתירות ושינויים .13

במידה ותימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז, המסמכים  13.1
 יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או זכויות החברה.

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבד שתודיע  13.2
רנט שלה ותשלח הודעה לכל מי שהשתתף בסיור המתכננים, על כך בכתב באתר האינט

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.

שא בכל הוצאותיו לשם הכנת המכרז, ובכלל, והמציע מוותר בזאת על כל טענה מובהר כי המציע י .14
 לפיצוי או  שיפוי או החזר כספים כלשהם בקשר עם השתתפותו במכרז, מכל סיבה שהיא.

וחר מיום לא יא proposals@pei.co.ilבכל פניה בנוגע למכרז יש לפנות אל הח"מ במייל  .15
10/04/2022. 

 סמכות שיפוט .16

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה וההסכמים שייחתמו עם הזוכה בו, נתונה 
  אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב, בהתאם לסמכות העניינית.
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  בכבוד רב,

  מאיה בן דור, עו"ד

  מח' רכש והתקשרויות
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  PD22000489למכרז  תצהיר עמידה בתנאי סף -נספח א' 
  

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:

בשמו ומטעמו (להלן  אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה
  ולפי העניין: "המציע").

 הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה, מתקיימים במציע כל תנאי הסף הנדרשים במכרז
PD22000489  

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

  

________________  

  שם המצהיר +חתימה
  

  אישור
  

הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע בפני,  אני
ידי ת.ז. -במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, 
הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה וכי יהיה צפוי לכל העונשים 

  בפני.

  

     ____________                                                                  ___________  

          חותמת                                     חתימה      
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  פרופיל המציע -1נספח א

  

________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי אני הח"מ 
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 
  ").המציעין: "ולפי העני

  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):

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  __________________________________________________פרטים נוספים על המציע: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
  

  יש לצרף העתק קורות חיים,[

  על המציע וניסיונו] נוספיםניתן לצרף פרטים ומסמכים 

  

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

________________  

  השם המצהיר +חתימ
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   –) 1)(2נספח א(

  פירוט עבודה בתחום השפעות סביבתיות (זיהום מים, קרקעות, אויר)  הקשורות במתקני נפט.

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר 

  בזאת, בכתב, כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ שאני מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו (להלן 

  ").המציעולפי העניין: "

   הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה פרטים אלה נכונים:

  

  

  

שם   מס'

הל

קו

  ח 

תיאור 

השירותי

ם שניתנו 

  ללקוח

תקופת 

מתן 

השרו

  תים

היקף 

שעו

ת 

העבו

דה 

במתן 

השי

רותי

  ם

האם קיימת 

המלצה 

בכתב 

(אם כן 

 נא לצרף)

איש קשר (שם, 

תפקיד 

  וטלפון)

1              

  

2              

  

3              

  

4              
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  אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

________________  

  שם המצהיר +חתימה

  אישור

  

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע    

ידי ת.ז. -בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי 

  ונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.יהיה צפוי לכל הע

        _________________                                                           ________________  

        חותמת                    חתימה              
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   –) 2)(2נספח א(

  שנים לפחות. 5בנושא זהום קרקע ומי תהום של  ניסיון מוכח פירוט

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 מוסמך לעשות תצהיר זה בשמו ומטעמו (להלן אני מגיש את התצהיר בשם המציע __________ ש

  ").המציעולפי העניין: "

   הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה פרטים אלה נכונים:

  

  

  

שם   מס'

הל

קו

  ח 

תיאור 

השירותי

ם שניתנו 

  ללקוח

תקופת 

מתן 

השרו

  תים

היקף 

שעו

ת 

העבו

דה 

במתן 

השי

רותי

  ם

האם קיימת 

המלצה 

בכתב 

(אם כן 

 נא לצרף)

איש קשר (שם, 

תפקיד 

  וטלפון)

1              

  

2              

  

3              

  

4              
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  אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

________________  

  שם המצהיר +חתימה

  אישור

  

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע    

ידי ת.ז. -בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי 

  ונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.יהיה צפוי לכל הע

        _________________                                                           ________________  

        חותמת                    חתימה              
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  –) 3)(2נספח א(

 שנים האחרונות.  5 -ניסיון מוכח בעבודה מול גורמי רגולציה בתחום הגנת הסביבה ב פירוט 

  

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 

  ").המציעולפי העניין: "

   הנני מצהיר, כי נכון למועד הגשת ההצעה פרטים אלה נכונים:

  

  

שם   מס'

הל

קו

  ח 

תיאור 

השירותי

ם שניתנו 

  ללקוח

תקופת 

מתן 

השרו

  תים

היקף 

שעו

ת 

העבו

דה 

במתן 

השי

רותי

  ם

האם קיימת 

המלצה 

בכתב 

(אם כן 

 נא לצרף)

איש קשר (שם, 

תפקיד 

  וטלפון)

1              

  

2              

  

3              

  

4              
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  אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

________________  

  שם המצהיר +חתימה

  אישור

  

אני הח"מ,______________ עו"ד (מר__________), מאשר/ת כי בתאריך _________הופיע    

ידי ת.ז. -בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גברת ___________ שזיהה עצמו על

מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי 

  ונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.יהיה צפוי לכל הע

        _________________                                                           ________________  

        חותמת                    חתימה              
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  והצעה כספית (יצורף במעטפה נפרדת)טופס הצהרה  -נספח ב' 

  לכבוד:
  תשתיות אנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

  3הסדנאות 

  א.ת. הרצליה

  

  אני הח"מ __________  ת.ז./ח.פ.   __________ מרחוב ____________ , 

 ")המציעטלפון ________ פקס' _________   (להלן: "

  

  מאשר ומצהיר בזה: 

  של המכרז נכון למועד האחרון להגשת הצעות.אני עומד בכל תנאי הסף   .1

קראתי בעיון והבנתי היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה, לרבות   .2
  בנוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו ובטופס זה ואני מסכים לכל האמור בהם.

העבודות, כמפורט במסמכי יש לי היכולת המקצועית והארגונית, לרבות הידע והניסיון לבצע את   .3
  ההזמנה, בחוזה ההתקשרות ובנספחים המצורפים לו.

לא נתתי ואינני נותן שירותים לכל גורם שהוא, אשר עלולים לגרום לניגוד עניינים, ישיר או עקיף,   .4
לרבות בהליכים משפטיים קיימים או צפויים, בין אותם שירותים לבין  השירותים לבין השירותים 

  המכרז.נשוא 

אני מודע לכך שההצעות תבחנה לפי אמות המידה והתנאים הנוספים כפי שפורטו במסמכי   .5
  המכרז.

אני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, ולהתחיל במתן השירות מיידית או בכל   .6
תו יום אחר כפי שיידרש, במדורג על פי לוח זמנים שייקבע על ידי החברה, ולהמשיך בנתינ

  בתנאים המפורטים בחוזה.  

ימי  עבודה מההודעה  8אני מתחייב להעביר לחברה הסכם חתום כדבעי (על נספחיו) בתוך   .7
  בדבר הזכייה.

יום מהמועד האחרון  120אני מצהיר בזאת, כי הצעתי איננה ניתנת לביטול, והיא עומדת בתוקפה   .8
  להגשת ההצעה.

  

  לא כולל מע"מ–התמורה המבוקשת 

 
  התמורה המבוקשת על ידי עבור מתן השירותים הנה כדלקמן:  .9

 בניכוי הנחה בסך _____ש"ח. ₪  278לשעת עבודה של היועץ הינו:  התעריף השעתי   9.1
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 תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד. התמורהמובהר כי  9.2

ש"ח לשנה  מכל שנות  250,000בכל מקרה, לא תעלה התמורה השנתית המקסימלית על  9.3
 ההתקשרות.

מובהר כי התמורה תשולם עבור שעות עבודה בפועל בלבד, אך בכל מקרה לא תעלה על  9.4
  התמורה המקסימלית.

 המוצעים יוותרו גם בתקופות האופציה, ככל שהחברה תחליט לממשן. התעריפים 9.5

ת אני מצהיר בזאת כי המחירים הנקובים על ידי הנם סופיים ומוחלטים וכוללים את כל התמורה הנדרש 10
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 של ראש הצוות ואנשי 

אחרת  הצוות, הוצאות נסיעה,  אש"ל, עלויות, ביטוחים, הפקת דו"חות, צילומים, פקס, טלפון, וכל עלות
 50%המשתמעת מביצוע השירותים על פי מכרז זה. על אף האמור, עבור שעת נסיעה ישולם 

  מהתעריף השעתי המוצע.

 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.

  זו מטעם המציע ותפקידם: __________________ החתומים על הצעה  

  

החתימה בו, עובדיו ומי מטעמם או בשמם, לא יהיו מעורבים בהצעה,  אני והמציע, מנהליו, מורשי  11
הבטחה, מתן, קבלת או שידול לקבלת שוחד, מענק וטובת הנאה כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, 
לעובד של החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר, הן בכלל והן בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך 

ע וכל מי מטעמנו מודעים לכך כי ככל שיעבור המציע או מי מטעמו כמפורט בביצוע ההסכם. אני, המצי
לעיל על הוראות סעיף זה, תש"ן תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם המציע לאלתר וללא התראה 

  מראש.  

  תאריך: ____________

                ___________________  
  חתימה וחותמת המציע                                
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  הביטוחים התאמת על תצהיר  -' גנספח_

 
  ____________, ת.ז ________, -אנו הח"מ (שמות החותמים), ____________ ת.ז. ________ ו

, בחוק הקבועים לעונשים יםצפוי היהנ כן עשהנ לא אם וכיהאמת,  את לומר נועלי כינו שהוזהר לאחר
  :בכתב כדלקמן בזה יםמצהיר

 
 ____________ בשם מכרז/חוזה במסגרת זה תצהיר יםעוש ואנ .1

עבודות  לביצוע )המציע"" :להלן(_____________________
 ._______________________________________ 

 מושא את העובדות נוהיכרות המציע, ומכוח מטעם י חתימהמורש נוהיות מכח זה תצהיר ניםנותאנו  .2
 .התצהיר

 ולאחר בירור המתאימים המקצוע אנשי /איש עם והתייעצות קריאה לאחר כי ,בזאת יםמצהיר ואנ .3
 .החוזה וצרופותיו פי על הביטוח בדרישות עומדים המציע של הביטוחים כל, ובדיקה

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .4
  

  ד"עו אישור
 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב _________________ מ"ר _____________, 
המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי __________________ ת.ז. ________________       

__________________ ת.ז. __________________/המוכר/ים לי באופן אישי, מורשי חתימה -ו
ואחרי שהזהרתי אותו/ם כי עליו/הם להצהיר אמת וכי יהיה/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק בשם המציע, 

  אם לא יעשה/יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ם דלעיל וחתם/ו עליה בפני.
  
  

___________________                       _________________
  חתימה                חותמת
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  התקשרות ואישור ביטוחחוזה  -נספח ד


