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 2021ינואר  17

 257000סימוכין: 

 051-20' מכרז פומבי מס

 הזמנה להציע הצעות

 לכבוד

 משתתפי המכרז

 א.ג.נ., 

    02-051 מכרז פומבי מס'הנדון: 

 "החברה"( מזמינה בזאת הגשת הצעות)להלן: / קו מוצרי דלק בע"מ  תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

כתב ב, כמפורט "הטובין"( :)להלן  אספקת והתקנת אנלייזר למערכת מישוב אדיםעבור 

 הכמויות המצ"ב, ולפי התנאים המפורטים להלן. 

 מסמכי המכרז .1

להזמנה זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד ממנה, המסמכים הבאים )הזמנה זו והמסמכים 

 "(:  מסמכי המכרז" -להלן המצורפים לה יכונו 

 נספח א'  -  הצהרת המציע  .1.1

 ב'נספח  –נספח ביטוח  .1.2

 'גנספח  -  ומפרט טכני כתב כמויות .1.3

 'דנספח  -חוזה ההתקשרות על נספחיו  .1.4

 הטובין, מקום ומועד האספקה .2

 .דרישות המפרט הטכני וכתב הכמויות הטובין יעמדו ב .2.1

 לאחר קבלת הזמנה מהחברה.  קלנדריים ימים  90-האספקה תתבצע לא יאוחר מ .2.2

כל חריגה ממועד האספקה הנדרש תהווה הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות בין  .2.3

 המציע הזוכה ובין החברה, ותזכה את החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט שם.

 תנאי ההתקשרות הינם בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות על נספחיו.  .2.4

להלן,  5מובהר כי במהלך התקופה להגשת בקשות הבהרה, כמפורט בסעיף  .2.5

המשתתפים רשאים להציע תיקונים או שינויים לתנאי ההסכם, והחברה תשקול 

בקשות כאמור ותודיע בכתב לכלל המשתתפים הפוטנציאליים על החלטתה הסופית 

סתייגות בעניין, אשר תחייב את המציעים. לאחר הגשת ההצעה, כל שינוי או ה

 להלן.  6.2הכלולים בה יטופלו כמפורט בסעיף 
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מובהר כי החברה רואה חשיבות רבה באיכות הטובין המוצעים, בשל הרגישות 

את הזכות להביא במערכת הגבוהה לנושא הבטיחות בחברה, ושומרת לעצמה 

, בכל נקודת זמן של הליכי המכרז ואף לאחריהם, חוסר שביעות רצון וניסיון השיקולי

עד כדי דחיית הצעות של טובין מתוצרת לגביה היה לחברה ניסיון  ,לילי בעברש

 שלילי כאמור.

 

 ביטוח .3

לחברה, כתנאי לחתימת ההסכם, את נספח הביטוח  המציע הזוכה ידרש להמציא .3.1

המצורף חתום ומאושר ע"י חברת ביטוח מוכרת בישראל )להנחת דעתה של 

החברה(. יובהר כי לא תתאפשר כל חריגה מנוסח אישור הביטוח המצורף. בכל 

מקרה של הגשת אישור ביטוח המכיל הסתייגויות/שינויים, תהא החברה רשאית 

דרוש מהמציע את הפיצוי המוסכם המפורט להלן, וזאת מבלי לפסול את ההצעה ול

 לגרוע מכל זכות אחרת בקשר עם האמור. 

המציעים מתבקשים לעיין היטב בנוסח אישור הביטוח המצורף טרם הגשת הצעתם,  .3.2

 להלן. 16.9ולהעביר לחברה כל הסתייגות/בקשה לשינוי בהתאם לקבוע בסעיף 

להבהרה כאמור, לא יהיה תוקף לכל טענה ככל שלא אושרה על ידי החברה בקשה  .3.3

ו/או הסתייגויות של המציע ביחס לנוסח החוזה או לכל תניה המצויה בו ו/או ביחס 

 לאישור הביטוח הנדרש שלא התקבלו על ידי החברה.

על אף האמור, החברה רשאית לשנות את היקף הביטוח הנדרש, על פי שיקול 

 נה בעניין זה. דעתה הבלעדי, ולמציעים לא תעמוד כל טע

 

 תנאים מקדמיים .4

 מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן במועד הגשת הצעתו, תיפסל הצעתו:

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת  .4.1

 יה כאמור תיעשה מראש ובכתב. ההצעה, בהתאם לנהלי החברה. השע

השנים  5במהלך באספקת והתקנת מערכת זהה, אחת לפחות, סיון מוכח ילמציע נ .4.2

 . בתעשיית הדלקים האחרונות

כנציג רשמי ובלעדי של היצרן בארץ וכן יש לו הסמכה מהיצרן למתן   הספק משמש .4.3

 תמיכה ושירות.

בהתאם להוראות חוק ככל שהמציע הוא תאגיד ישראלי, הוא בעל אישור תקף  .4.4

 ..1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

הטובין עומדים בדרישות המפרט הטכני ו/או כתב הכמויות, להנחת דעתה של  .4.5

 החברה.
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המציע רשום בכל מרשם המתנהל ע"פ דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין,  .4.6

ן נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי יקיים לעני אםלעניין נושא ההתקשרות, ו

 .בדרישות התקן המציע עומד - 1953-כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג

 מסמכים שיש לצרף להצעה .5

 להצעה יצורפו המסמכים הבאים:

 לעיל, לרבות:  3מסמכים להוכחת עמידת המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בס'  .5.1

אחזקה, וכל חומר טכני קטלוג של הפריט המוצע לרבות שרטוטים, הוראות  .5.1.1

 רלוונטי )ככל שיידרש(.

אסמכתאות רשמיות מאת יצרן/יצרני הטובין בנוגע לעמידת הטובין בכל  .5.1.2

 דרישות המפרט הטכני, לרבות עמידה בתקנים הנדרשים )ככל שיידרש(.

 .1976-גופים ציבוריים תשל"ועסקאות חוק הוראות אישור תקף בהתאם ל .5.1.3

ם המתנהל ע"פ דין, רישיונות הנדרשים אישור על רישום המציע בכל מרש .5.1.4

 על פי דין, וקיום תקן ישראלי רשמי לעניין נושא ההתקשרות.

הצעת המחיר, כאשר היא מפורטת על גבי כתב הכמויות המקורי המצורף כנספח ג'  .5.2

 למסמכי המכרז, באופן של השלמת המחירים המבוקשים במקומות המתאימים. 

הם מלאים וחתומים כנדרש בנספח א' למסמכי הצהרת המציע ופרטי ההצעה, כאשר  .5.3

 המכרז.

המפרט הטכני, כאשר על המציע לצרף את אישור היצרן בכתב, במקומות  .5.4

 המתאימים, בדבר התאמה לסעיפי המפרט ו/או הערות.

, כאשר הם חתומים על הנספחים המצורפים לפניה זויתר מסמכי המכרז, לרבות  כל .5.5

  .ידי מורשי החתימה במציע

רשאית החברה, לפי שיקול  -א ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל מציע של

דעתה הבלעדי, לפנות אליו לשם השלמתם. לא ישלים המציע את המסמכים הדרושים 

רשאית החברה  -לבקשת החברה ולהנחת דעתה בתוך פרק הזמן שניתן לו לשם כך 

 לפסול את הצעתו.

 הבהרות .6

אי  מציעהשונים ביסודיות. אם ימצא ה מכרזכי העל המציע במכרז לבדוק את מסמ .6.1

בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות 

רוט יבכתב. פ ןה ולפרטחברמהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, עליו לפנות ל

 .27.1.2021 מיוםה לא יאוחר חברכאמור יימסר במשרדי ה

אי בהירויות, שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר  ציעמ .6.2

 . סתירות או אי התאמות כאמור

ה, או על ידי מי חברבכתב על ידי ה יישלחויודגש, כי רק הבהרות או תשובות ש .6.3

 את החברה.  יחייבושהוסמך על ידה לצורך כך, 
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ידו יישלחו לכל המציעים, המציע מודע ומסכים לכך כי שאלות הבהרה שיישאלו על  .6.4

 בהתאם לשיקול דעת החברה.

 שינוי או הסתייגות ממסמכי המכרז .7

מובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף עליהם, למחוק מהם,  .7.1

להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. החברה מדגישה כי בכל 

לשהי ביחס לתנאי המכרז, עליו לפנות מקרה שבו המציע סבור כי דרושה הבהרה כ

 לעיל.  5לחברה במועד ובהתאם להוראות סעיף 

לעיל, המציע שינה, הוסיף, מחק, הסתייג או התנה  6.1אם למרות האמור בסעיף  .7.2

על מסמכי המכרז בדרך כלשהי, תהיה רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 לפעול בהתאם לכל אחת מהאפשרויות הבאות:

ם מן ההסתייגות ולחייב את המציע לעמוד בהצעתו כאילו הוגשה להתעל .7.2.1

ללא ההסתייגות, ואם יסרב, רשאית היא לחלט את הערבות שצורפה 

 להצעה.

 לפסול את ההצעה, כולה או חלקה. .7.2.2

 לקבל כל החלטה אחרת שתידרש בנסיבות העניין. .7.2.3

 המציע מצהיר כי ידוע לו שהחברה רשאית לקבל כל אחת מההחלטות האמורות

לעיל, הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעות אחרות, והוא מוותר בזאת על כל טענה 

 או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

 פיצול הצעות והזמנה חלקית .8

 לפי לפצל את ההזמנה בין מציעים שונים מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית .8.1

 .שיקול דעתה הבלעדי

יפרט  -מציע שהצעת המחיר שלו למרכיבים השונים תשתנה במידה והצעתו תפוצל  .8.2

את הצעת המחיר המעודכנת במקרה של פיצול, הכל כמתואר להלן במסמכי המכרז. 

מציע שלא יפעל כאמור בסעיף זה, רשאית החברה לפצל את הצעתו והצעת המחיר 

צל, והוא מוותר בזאת שלו למרכיבים השונים תחייב אותו גם במידה וההצעה תפו

 על כל טענה ותביעה כלפי החברה בעניין זה.

החברה תהא רשאית, והמציע מתחייב לאפשר לה, להקטין את כמות הטובין  .8.3

בהזמנתה, בהתאם לשיקול דעת החברה וצרכיה, ויחולו הוראות ההסכם הרלוונטיות 

 לעניין זה. 

 בדיקת ההצעות .9

למציע שהצעתו חסרה או פגומה, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר  .9.1

אף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי את הצעתו,  או להבהיר להשלים ,לתקן

הכל לפי שיקול דעתה המלא של החברה, בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו הסף, 

  .בהתאם להוראות כל דין על ידה
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 - שאינו מדויקאת המידע הדרוש או מסר מידע  חברהאשר נמנע מלמסור ל מציע .9.2

 שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה.חברה רשאית ה

בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול,  החברההמציע חייב לעדכן את  .9.3

, בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד חברהבמידע שמסר ל

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

 

 ילת הצעותפס .10

החברה רשאית לפסול הצעות בהתאם להוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין.  .10.1

מבלי לגרוע מהאמור, רשאית החברה לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או 

מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם 

ה לעמוד בניגוד עניינים עם החליטה אחרת, וכן בכל מקרה בו קיום ההצעה עשוי

התקשרויות אחרות של המציע, לרבות התקשרויות המציע עם החברה בעניינים 

אחרים נשוא המכרז. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים 

 טכניים שנפלו בהצעה בתום לב, או לתקנם, בהתאם להוראות כל דין.

ל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם את מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית לפסו .10.2

הצעתו של מציע אשר לחברה קיים לגביו ניסיון שלילי בהתקשרויות קודמות, לרבות 

אי שביעות רצון או אי עמידה בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע העבודה, מאספקת 

הטובין או ממתן השירותים על ידו, הפרת התחייבויות כלפי החברה, חשד למרמה 

 וכיו"ב. 

במכרזים שבהם הוגשו לפחות חמש הצעות שעמדו בתנאי הסף, החברה תהא  .10.3

מממוצע ההצעות  90%-רשאית לפסול לפי שיקול דעתה, הצעות אשר יהיו נמוכות מ

הכספיות שעמדו בתנאי הסף. לצורך חישוב ממוצע ההצעות כאמור לעיל, לא 

ר קיימות תילקחנה בחשבון ההצעה הזולה ביותר וההצעה היקרה ביותר. ככל אש

שתי הצעות קיצון זהות )גבוהות או נמוכות מהאומדן(, לא תגרענה הצעות אלה 

 מהחישוב כאמור

 ,אך לא חייבת, רשאית במכרז זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות. החברה תהא .10.4

 לפסול הצעה הסוטה באופן משמעותי מן האומדן.

 בחירת הזוכה במכרז  .11

תיבחר  -י העניין, שתעמוד בתנאי המכרז הצעת המחיר הזולה או היקרה ביותר, לפ .11.1

 כהצעה הזוכה, בכפוף להוראות כל דין ולאמור לעיל ולהלן.

בה כל עלות נוספת שמובהר כי לצורך השוואת ההצעות, תיכלל במחיר ההצעה גם  .11.2

יהיה על החברה לשאת במידה וההצעה תיבחר, לרבות: עלויות הובלה יבשתית, 

אווירית וימית, היטלים, אריזה, מסמכים, מיסים, אגרות וכו'. מבלי לגרוע מכלליות 

  תתחשב החברה גם בעלויות יבוא, מיסים וכיו"ב. .F.C.Aבהצעת האמור, 

ומטעמים מיוחדים  תמיוחדומבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית, בנסיבות  .11.3

לאחר שנתנה לבעל ההצעה שלא לבחור בהצעה הזולה או היקרה ביותר,  ,שיירשמו

 , הזדמנות להביא טענותיו בפניה.יןיהענהזולה או היקרה ביותר, לפי 
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 במחירהצעה יחידה או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים   הוגשה .11.4

 כךלהודיע על  החברהות, רשאית מדן שווי ההתקשרולעומת א החברההמרע עם 

ע, קבתשלמגיש ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים מיטיבים במועד 

 - על ביטול המכרז להחליט או ,המכרז לתנאילהחליט על בחירת ההצעה בהתאם 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שהיא ו/או לבטל את כל הצעה שלא לקבל  כן מובהר כי החברה רשאית לבחור .11.5

 המכרז בכל שלב, לפי שיקול דעתה.

 העדפת תוצרת הארץ  .12

הקבוע בתקנות חובת  לפי החברה תיתן העדפה להצעות טובין מתוצרת הארץ .12.1

, 1995-( התשנ"ה, וחובת שיתוף פעולה עסקיהמכרזים )העדפת תוצרת הארץ

אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים  ןלהצעות מתוצרת הארץ שמחיר

 .15%בתוספת של 

לעיל, על המציע לצרף להצעתו את  11.1מההעדפה כאמור בסעיף  תבכדי ליהנו .12.2

   המסמכים הבאים:

ובה אישור כי מחיר המרכיב  הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה במציע .12.2.1

המרכיב  "מחיר ממחיר ההצעה. 35%הישראלי בהצעה מהווה לפחות 

כהגדרתו בתקנות: מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע,  הישראלי"

בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם 

 והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל. 

תעודה כי המציע הוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל או תאגיד הרשום  .12.2.2

 בישראל.

במחיר  המרכיב הישראלי מחיר  בדבר שיעור  מאת רואה חשבוןאישור  .12.2.3

בהתאם לתקני הביקורת  האישור יערך ההצעה כמפורט בהצהרת המציע.

לעיל,  11.2.1בסעיף  תצורף הצהרת המציע ואליו  המקובלים בישראל

 מסומנת בחותמת רואה החשבון לשם זיהוי בלבד. 

 קיום משא ומתן או הליך תחרותי נוסף .13

עם מציעים שהצעותיהם נמצאו  החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן .13.1

 מתאימות, בכפוף להוראות כל דין. 

במכרז זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות. במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז  .13.2

יהיו מרעות עם החברה לעומת האומדן, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 וסף בין המציעים שהגישו את ההצעות המתאימות ביותר.לקיים הליך תחרותי נ

(, לפי שיקול Best & Finalבמידה והחברה תחליט על קיום הליך תחרותי נוסף ) .13.3

דעתה הבלעדי, תפנה החברה אל המציעים שתבחר כאמור לעיל ותודיע להם כי הם 

רשאים להגיש, בתוך מועד שייקבע, הצעה סופית ומשופרת לעומת הצעתם 

 הראשונה. מציע שלא יגיש הצעה נוספת, תחשב הצעתו הראשונה כהצעה סופית.
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 חתימה על הסכם התקשרות עם הזוכה .14

, ותודיע אלהכ ו, במידה ויהיאו הזוכים במכרז הזוכהזהות החברה תחליט על  .14.1

סמוך ככל הניתן לאחר קבלת החלטתה הסופית, את תוצאות  ,למציעים במכרז

 ההסכם רז לא תחייב את החברה, כל עוד לא נחתםיה במכיהודעת הזכ ההחלטה.

 הסכם.בידי המוסמכים לחייב את החברה -על

ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה על בסיס ההסכם אשר העתקו מצורף כנספח  .14.2

 ג' להזמנה זו ומהווה חלק בלתי  נפרד הימנה. 

על אף האמור לעיל, תהיה רשאית החברה, גם לאחר קביעת הזוכה, לחזור בה  .14.3

פניה זו ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע שהצעתו נקבעה מ

כזוכה. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר 

בנסיבות העניין. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה החברה מפניה זו 

יגרמו לזוכה או למציע כאמור לעיל, היא לא תשא בכל אחריות להוצאה או לנזק שי

 אחר בקשר עם קביעת הזוכה במכרז או בקשר עם השתתפות במכרז, לפי העניין. 

, הכל זוכהשומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות בהסכם שייחתם עם ה חברהה .14.4

 הבלעדי.  בהתאם לשיקול דעתה

 עיון במסמכי המכרז .15

ייעשה תמורת  ,1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג ל פיעיון בתוצאות המכרז ע .15.1

אשר לא אשר ישולם לחברה עם הגשת הבקשה לעיון ו ש"ח, 1,000תשלום של 

 הזכייה או פסילה, לפי העניין.-יום ממועד קבלת הודעת אי 30, תוך יוחזר

אלו חלקים )אם בכלל( בהצעתו  עם הגשת הצעתו, על המציע לפרט בצורה ברורה .15.2

ן להעבירם לעיון מציעים אחרים, או מהווים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי אשר אי

לעיון במסגרת בקשה למסירת מידע לפי חוק חופש המידע, תוך מתן נימוקים. לא 

תהא החברה רשאית להעביר את כל  -סימן המציע אף חלק מהצעתו כסוד מסחרי 

 הצעתו לעיון מציעים אחרים ופונים לפי חוק חופש המידע. 

מובהר, כי ככל שסימן המציע חלקים מסוימים בהצעתו כסוד מסחרי, הריהו מוותר  .15.3

בזאת על עיון בחלקים המקבילים בהצעות אחרות. מובהר כי אין באמור כדי לחייב 

 את החברה לקבל את עמדת המציע שלא לחשוף חלקים מהצעתו שלו. 

גם  תו בענייןעמד את החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע להבהיר .15.4

  בשלב מאוחר יותר.

ככל שהחברה תידרש לקבוע אלו פרטים בהצעה להעביר לעיון מציעים אחרים, או  .15.5

פונים לפי חוק חופש המידע, תיקח החברה במסגרת שיקוליה את עמדת המציע 

שבהצעתו נתבקש העיון כאמור לעיל. מובהר עם זאת כי החלטה כאמור נתונה 

ברה, ובהגשת הצעתו מסכים המציע כי לא תהיה לו לשיקול דעתה הבלעדי של הח

 לעיונם של מציעים אחרים. כל טענה שהיא בקשר להעברת הצעתו או חלקה
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כמו כן המציע מסכים כי במקרה שהחברה תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי  .15.6

קיים ספק בשאלה האם יש לגלות מידע בהצעה שהמציע יבקש לעיין בה, תהיה 

מנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי החברה רשאית להי

 פנייתו.

 הוראות כלליות .16

 כל  ההוצאות להכנת ההצעה תהיינה על חשבון המציע בלבד.  .16.1

מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות. בתקופה  יום 90תוקף ההצעה יהיה למשך  .16.2

זו תהיה ההצעה בלתי חוזרת. ככל שיהיה בכך צורך, תהא החברה רשאית לבקש 

מן המציעים להאריך את תוקף הצעתם ואת הערבות הנלווית לה. מציעים אשר 

יסרבו להארכה כאמור, תיפסל הצעתם אף אם הייתה עדיפה והחברה תהא רשאית 

המכרזי בהתאם לצרכיה, ולבחור מבין המציעים אשר הסכימו  להמשיך את ההליך

 להארכה כאמור.

המציעים אינם רשאים להסתלק מהצעתם במכרז, כל עוד היא עומדת בתוקפה.  .16.3

מוסכם בזה כי בגין הסתלקותו של מציע מהצעתו במכרז יהא הוא חייב לחברה 

ת, אשר פיצויים מוסכמים, ללא צורך בהוכחת נזק, בגובה הערבות המכרזי

באפשרות החברה לגבותם באמצעות חילוט הערבות. הצדדים מסכימים כי גובה 

הפיצויים האמורים מבטא באופן סביר את ציפייתם לנזקים אשר עלולים להיגרם 

 לחברה כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהצעתו במכרז. 

 אי מילוי אחת או יותר מההוראות במכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, זאת .16.4

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

 החברה.

מובהר כי המכרז כפוף להוראות דיני המכרזים לרבות תקנות חובת המכרזים,  .16.5

 , ואין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהם.1993-תשנ"ג

לתיבת המכרזים,  2.2.2021את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד יום  .16.6

, א.ת. 3בקומת כניסה, שבמשרדי הנהלת החברה ברחוב הסדנאות הנמצאת 

 הרצליה פיתוח. יש לציין מספר מכרז על גבי המעטפה.

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז,  .16.7

ובלבד שתודיע על כך בכתב לכל המציעים במכרז, והמציעים במכרז יערכו את 

 את הצעותיהם, בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור.הצעותיהם, או יתקנו 

 . purchasebid@pei.co.il באמצעות דוא"ל הח"מלפנות אל  ניתןבכל שאלה  .16.8

 כבוד רב,ב

 

 טלמור סלע 

 מחלקת  רכש והתקשרויות
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 20-051למכרז הצהרת המציע  –נספח א' 

 למילוי כל הפרטים ע"י המציע 

 

אנו הח"מ )שם מלא של המציע( _______________________________________ 

_, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה __נושא ת.ז. מספר _______

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזאת כדלקמן:

שמי / בשם חברת _______________ שמספרה אני מגיש את התצהיר ב .1

כתובת __________________________________ ________________ )ח.פ.(

מיקוד_______________ טלפון נייד____________ דוא"ל_____________ 

 )להלן: "המציע"(, בה אני אחד ממורשי החתימה.

מסמכי ההזמנה להציע הצעות, לרבות היטב את האמור בכל תי והבנ תיקראהנני מצהיר כי  .2

"מסמכי  -וטופס זה )להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד , ההסכם לאספקת טובין נספחיו

 ההזמנה"( ואנו מסכימים לכל האמור בהם, ומוותרים על כל טענה ביחס לתנאי המכרז.

 הנני מצהיר כי קראתי את מלוא תנאי הסף של המכרז, כפי שפורסמו - עמידה בתנאי סף .3

ע"י החברה, לרבות העדכונים באתר האינטרנט של החברה, ככל והיו כאלה, ולאחר 

שבחנתי אותם ואת משמעותם, הנני מצהיר כי המציע והצעתו עומדים בכל תנאי הסף של 

 המכרז. 

הנני מצהיר כי קראתי את מלוא הוראות המכרז בדבר   -שמירה על סודות מסחריים  .4

לגרוע מכלליות האמור הריני מצהיר כי סימנתי בהצעתי שמירה על סודות מסחריים. מבלי 

מוותר בזאת על עיון בחלקים המקבילים את החלקים בהם אני רואה סוד מסחרי, והריני 

 החברה רשאית, מסחרי כסוד בהצעתי סומן שלא מה כל כי מבהיר הנניבהצעות אחרות. 

 .המידע פשחו חוק לפי פנייה במסגרת או, במכרז עיון בקשת במסגרת לגלותו

והמפרט הטכני, ככל אנו מתחייבים לספק את הטובין בהתאם למוגדר בכתב הכמויות  .5

 למסמכי המכרז.שיצורפו 

-מועד האספקה יהיה במועד שיסוכם בין החברה לבין הזוכה ובכל מקרה לא יאוחר מ .6

, __ ימים באתר החברה מתאריך קבלת ההזמנה )כאמור בהזמנה להציע הצעות(____

__ ימים באספקה ישירה. במקרה של אספקה ישירה מיקומה  -לחילופין לא יאוחר מאו 

 יהיה ______.

)מטבע זר אחר( )נא להקיף בהתאם  ____המחיר המוצע הוא בשקלים/בדולרים/ .7

להצעתכם( וזאת בצמוד לשער החליפין היציג של אותו מטבע זר ליום הוצאת החשבונית. 

ינתן הצמדה שקלית למדד המחירים לצרכן או לכל מדד איננו דורשים וידוע לנו כי לא ת

 אחר, וכן לא תתקבל הגבלה על שער מינימום למטבע זר ו/או כל קיבוע אחר של המטבע. 

 23.2הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול או לחזרה והיא עומדת בתוקפה בהתאם לסעיף  .8

 ההצעות. מהמועד האחרון שנועד להגשת יום  90 -בהזמנה להציע הצעות, קרי ל
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ידוע לנו כי אי עמידה באלו מהדרישות האמורות ו/או הסתייגות מהן או מחלקן, תהווה עילה  .9

 לפסילת ההצעה ו/או לחילוט הערבות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אנו עוסקים באופן שוטף בייצור ו/או בייבוא ו/או אספקה של הפריט/ים הרלוונטיים במסגרת  .10

חייבים, היה ויוכרז עלינו כזוכים במכרז, לספק את כל הפריטים המבוקשים מכרז זה, ומת

 בהצעה. 

למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים אישי או עסקי,  .11

 שלנו או של עובדינו המעורבים בהצעה או בביצועה. 

ע לנו לשם ביצוע אנו מתחייבים לשמירת סודיות של כל מידע שיימסר לנו או שייווד .12

התחייבויותינו על פי המכרז, לפיה איננו רשאים לפרסם מידע, להעבירו או להביא לידיעת 

כל אדם במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע 

אלינו כאמור. במידה ונבחר כזוכה נדאג לכך שגם עובדינו וכל אדם מטעמנו המספקים 

 וא המכרז יקיימו הוראות סעיף זה, וכי נחתימם על הצהרת סודיות. שירותים נש

בהזמנה להציע הצעות, החברה רשאית לפצל את ההזמנה  7ידוע לי כי בהתאם לסעיף  .13

 בין המציעים השונים, במקרה זה, אבקש לבחור בחלופה המסומנת להלן; 

 הצעתי ניתנת לפיצול. .13.1

 %______ לכל פריט.במידה והחברה תפצל ההזמנה, יש להוסיף  .13.2

אני מצהיר בזאת כי הצעה זו במכרז הוגשה ללא תיאום עם מציעים אחרים. כמו  .14

  כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור:

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי,  .14.1

א ללא התייעצות הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ול

הוצגו בפני כל מציע אחר כאמור, למעט ספקי משנה בהם בכוונתי להשתמש 

במסגרת הצעה זו, אשר פרטיהם הינם: ____________________ 

נא לציין שם ספק המשנה, התחום  -)אם קיימים  _____________________

 בו נותן שירותים, ופרטי יצירת קשר(. 

 חר מלהגיש הצעות במכרז זה.לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה א .14.2

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  .14.3

 מהצעתי זו.

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג  .14.4

 שהוא.

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .14.5

 ו מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.מתחרה א

על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת  חברהדיע ליו כי המציע אני מתחייב .14.6

 החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.

מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר המציע  .14.7

 בפועל.
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ני מצהיר כי המציע וכל בעל זיקה : הנהרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום .15

למציע, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום; 

כי חלפה שנה אחת לפחות ממועד  –ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור 

 ההרשעה האחרונה.

 לעניין סעיף זה:

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2", כהגדרתם בסעיף עבירה"-" והורשע", "בעל זיקה"

 .  1976-התשל"ו

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -" חוק שכר מינימום"

 .1991 -חוק עובדים זרים, התשנ"א  –" חוק עובדים זרים"

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  -" חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה"

 .2011-התשע"ב

הנני מצהיר כי המציע לא הורשע בעבירה שנקבע שיש עימה קלון או  אחרות:הרשעות  .16

בעבירה על דיני המס של מדינת ישראל )כגון אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס(, 

-זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

גשת ההצעות במכרז לא הוגש כנגדו כתב ביחס להרשעה כאמור, וכן כי במועד ה 1981

 –אישום ולא מתנהלת כנגדו חקירה בחשד לביצוע עבירות כאמור. אם המציע הינו תאגיד 

הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי ולאחר בדיקה, כל האמור בסעיף זה לעיל נכון גם ביחס לבעלי 

ובשים לב  –בלעדי לפי שיקול דעתו ה -השליטה ונושאי המשרה במציע. ידוע לנו כי הבנק 

למכלול נסיבות הענין, יחליט אם לפסול מציע אשר הוצהר על ידו או נמצאו לגביו או לגבי 

 בעלי שליטה או נושאי משרה בו, עבירות כאמור לעיל.

ככל שקיימות הרשעות, כתבי אישום או חקירות כאמור לעיל, הנני מצרף פירוט אודותיהם 

 תצהיר יובן הדבר כהעדר כל הנ"ל[כנספח לתצהיר זה. ]אי הגשת נספח ל

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9: ככל שהוראות סעיף שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .17

)להלן: "חוק שוויון זכויות"( חלות על המציע, הריני מצהיר כי  1998 -מוגבלות, התשנ"ח

 –כויות( יותר מ הוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק )כמשמעות מונח זה בחוק שוויון ז

עובדים נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע מצהיר ומתחייב גם  100

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 1כדלקמן: )

לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

( כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה 2מן, או לחילופין )הנחיות בקשר ליישו

לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן. -ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין 
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יעביר לחוק שוויון זכויות חל עליו, הוא  9המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי ככל שסעיף  .18

ימים  30העתק מתצהיר זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ממועד ההתקשרות עם הבנק.

, 1977-בנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .19

 אנו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף /לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו .19.1

ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או 

מעשה ו/או מחדל של "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" )להלן "החברה"( או נושא 

משרה בחברה ו/או עובד החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה 

גורם אחר, בקשר למכרז זה ו/או כל חוזה/הזמנה  ו/או מי מטעמה ו/או כל

 הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה  .19.2

ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע 

 חסוי/סודי הקשור למכרז זה ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה לא לשדל  .19.3

ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים 

 בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

לא פעלנו בניגוד לאמור להזמנה זו במסגרת הליכי מכרז זה ו/או כל  .19.4

 חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, ידוע לנו כי החברה  13שד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף במידה והתעורר ח .20

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך המכרז לגביו 

הליך קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "

לבטל בכל זמן שהוא את  "( ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/אוההתקשרות

זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך 

 ההתקשרות.

אנו נביא תוכן התחייבות זו לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו  .21

נה הנובעים המעורבים בכל דרך שהיא בהליכי מכרז זה מטעם החברה ו/או חוזה/הזמ

 ממנו.

 7חלפו  -המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון )ואם הורשעו כאמור  .22

שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם(, וכן לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום 

  בגין עבירה שיש עמה קלון.
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אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף  .23

לו, ואין אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו, לבין 

 ביצוע העבודות על ידי המציע ומי מטעמו. 

ם או בשמם, לא יהיו מעורבים אני והמציע, מנהליו, מורשי החתימה בו, עובדיו ומי מטעמ .24

בהצעה, 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 בביצוע ההסכם. אני, המציע וכל מי מטעמנו מודעים לכך 

כי ככל שיעבור המציע או מי מטעמו כמפורט לעיל על הוראות סעיף זה, תש"ן תהיה רשאית 

 לסיים את ההתקשרות עם המציע לאלתר וללא התראה מראש.  

 

 אין בתצהיר זה כדי לגרוע מכל יתר הצהרות המציע המופיעות במסמכי המכרז. .25

. "נושא 1968 –התשכ"ח כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  -בתצהיר זה, "בעלי שליטה"  .26

 .1999 –כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט  -משרה" 

 המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז. .27

 

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

____________________  ____________________  _____________ 

 חותמת וחתימה  תאריך  שם המציע

 

 אישור

אני הח"מ, ______________________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך  

____________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' 

ידי ת.ז. מס' _________________ / המוכר -____________________ שזיהה עצמו על

ותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים לי אישית ולאחר שהזהרתי א

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_________________                                                           ________________

 חתימה                                                                                    חותמת

 

 

 

 

 

http://www.pei.co.il/
mailto:talmor@pei.co.il


       
  
  

                מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים   

 

 

 www.pei.co.ilאתר החברה  I46120  I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 

 talmor@pei.co.ilדוא"ל  I  9528650-09:פקס I 4-9528611-09טל':

 

 ביטוח - 'בנספח 

הספק לערוך ולקיים,  עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1

ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין תקופת  כל, למשך ן הספקעל חשבו

שנים נוספות לאחר תום תקופת  5ביטוח אחריות מקצועית או חבות מוצר, למשך 

כנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים  את הביטוחים ,ההסכם(

, עריכת הביטוח" אישור"ו הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1ב

 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. העניין(, אצל  לפי

 ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן,  ספקה

 . החתום על ידי המבטחים הביטוח אישור
" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא הספק על -הפוליסות נוסחי .ב

 מזכויות לגרוע כדי באמור אין) הספק ביטוחי בכל יבוטל
 (. הדין פי על המבטחים

מתן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2

על חשבון התמורה, את אישור  או לכל תשלוםהתקשרות וכתנאי מוקדם להשירותים 

על בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, מבטחהעריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי 

בגין חידוש תוקף ביטוחי  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המזמין ל להמציאהספק 

ו/או  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחהספק לתקופת 

 לעיל.  1לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או  .3

, על הספק לערוך את עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח

אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי 

 לרעה בביטוח כאמור.

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה  מובהר .4

לפי הספק לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי המוטלת על הספק ,מזערית

ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם או על פי כל דין, /וההסכם 

בכל  ,או מי מטעם המזמין המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותהקשור 

שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .5

על  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקלעיל,  כאמורהספק 

 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי הספק מנת להתאים 

 ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .6

כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין אינן מטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ביטוחי הספק

 עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על  ,שהיא

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל 
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לרכוש אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין פוטר את המזמין  הספק .7

או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש 

דרישה או  ,כל טענה ספקולא תהיה ל (,ה"וצמ רכב כלי לרבות)לצורך מתן השירותים 

, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול נזק כאמורבגין אובדן ו/או נזכרים לעיל התביעה כלפי 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

: , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך הספקבנוסף, על  .8

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח  ביטוח חובה כנדרש על

בגין ₪  1,000,000לסך  אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד

לעניין ציוד מכני  ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו ,נזק אחד

 הנדסי.

ביטוח )למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל,  .9

המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ( אחריות צד שלישי

  ם.במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחול לעיל 6סעיף ב

ייכלל סעיף בדבר ויתור שייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .10

על זכות  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין 

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןמכל הוראה מהוראות הסכם זה לגרוע  מבלי .11

הספק לדאוג כי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים 

 . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניבידי 

רותים במלואם, שיביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת .12

 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות 

על אף  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .13

האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא 

בכתב, להמצאת אישור עריכת ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק  10אם חלפו 

 .הביטוח כאמור
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 חאישור עריכת הביטו -X'1 נספח

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

תשתיות נפט : שם

ואנרגיה בע"מ ו/או קו 

 מוצרי דלק בע"מ

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

אספקה, התקנה, אחר: ☒

הדרכה ותחזוקה של אנלייזר 

 בנמל הדלק

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.

520027293  

510234487 

 ת.ז./ח.פ.

 3: הסדנאות מען

 הרצליה

 מען

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות

 ביטוח סכומיאו 

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדור

 ת

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 ביטוחסכום 

 בתוקף נוספים כיסויים

  חריגים וביטול
 סכום X לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 
מ

ט

ב

 ע

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309 ₪       רכוש

 האישור

 ראשוניות – 328

 

       

 אחריות צולבת – 302 ₪  4,000,000     צד ג'

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

 האישור

מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי  - 321

 המבוטח 

 כיסוי לתביעות מל"ל – 315

 ראשוניות – 328

 כיסוי לנזק משימוש בצמ"ה  – 312

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד  – 329

 שלישי 
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חבות 

 מעבידים

 הרחב שיפוי -304 ₪  20,000,000    

היה וייחשב מעבידו  –מבוטח נוסף  – 319

 של מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות – 328

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  - 309

 האישור 

אחריות 

 מקצועית

ח נוסף בגין מעשי ומחדלי מבוט - 321 ₪  4,000,000    

 המבוטח 

 ראשוניות – 328

 חודשים( 6תקופת גילוי ) – 332

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  – 303

 מרמה ואי יושר עובדים   – 325

 פגיעה בפרטיות  – 326

 עיכוב/ שיהוי  – 327

 אובדן מסמכים  – 301

חבות 

 המוצר

 אחריות צולבת  – 302 ₪  4,000,000    

מבקש   ויתור על תחלוף לטובת – 309

 האישור

מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי  - 321

 המבוטח

 ראשוניות – 328

 חודשים( 12תקופת גילוי ) – 332

 

        אחר

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 חתימת האישור

 המבטח:
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מספר 

פריט
תיאור מוצר

יחידת

 מידה
מחיר יחידהכמות

26180
 למערכת מישוב FIDאנלייזר 

אדים בנמל הדלק
1'יח

26181
התקנת אנלייזר במערכת מישוב 

אדים בנמל
1'יח

1'יחב"הרצאה לפי מצ/הדרכה25586

סך הכל

שרותי תמיכה ואחזקה אחרי 

השנה הראשונה 

 - ( שנים3- אופציה ל)

מחיר לשנה

1שנה

אנלייזר למערכת מישוב אדים -051-10כתב כמויות למכרז 



1  
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  ANALIZERFID – אספקה, התקנה ואחזקתלמפרט הנדון: 

 

 כללי .1

 טרמינל לטעינת אוניות תזקיקים בנמל חיפה. קיים (תש"ןחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )ב .א

 במערכת מישוב אדים.במסגרת תפעול הטרמינל לעיתים יש צורך בשימוש  .ב

תפקידה של מערכת מישוב האדים הינה לקלוט את האדים, שנפלטים כחלק מתהליך טעינת  .ג

 האוניות, לסנן אותם ולפלוט את האדים לאטמוספירה עפ"י תקני משרד איכות הסביבה.

 נתוני התזקיקים שנטענים בנמל הדלק מצ"ב בנספח למפרט זה. .ד

 ערכי הפליטה.ט את האדים הנפלטים ונותן חיווי על ארובה אנלייזר שקולב מותקןלמערכת  .ה

 .FIDתש"ן מעוניינת לשדרג את האנלייזר הקיים לאנלייזר מטכנולוגית  .ו

 מסמך זה מפרט את תכולת העבודה והאספקות הנדרשות במסגרת חוזה זה. .ז

 דרישות טכניות .2

 אנלייזר .א

 הערות דרישה אורית 

   אנלייזר 

  FID טכנולוגית האנלייזר  (1

  QAL2ולאחר ההתקנה  QAL1 הסמכה  (2

3)  POWER 230V/50Hz, <250W  

  mg org. C/m3 2-100,000 טווח מדידה  (4

5)  Detection Limit <0.01 mg org. C/m3  

6)  Completed mounted analyzer YES  

7)  Cabinet '', IP6619  

8)  Vacuum system injector   

9)  
Integrated vacuum system 

pump 
pump  

  l/200 bar 50 מדחס  (10

11)  Comm. output 
4 *4-20 mA 

1  *Digital 
 

12)  
Heated sample gas line 

Type & length 
SS tube 316, 6mm, 30m  
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13)  
Safety closing in case of over 

concentration 
YES  

14)  Flame arrestor in inlet line YES  

15)  

Valve failed close, NC with 

air actuator on inlet heated 

line 

YES  

16)  
חזותית  –התראת דליפת מימן 

 וקולית
YES  

17)  
ATEX certificate for all 

appliances 
YES  

  Mg/m3, PPM תצוגת יחידות מדידה  (18

  0-45 (°Cטמפ' סביבה )  (19

   מכלי מימן ופרופן 

  ליטר 40 ( מכלי מימן2שני )  (20

  Bar 200 לחץ מכלי מימן   (21

  ליטר 16 מיכל פרופן  (22

  Bar 125 לחץ מיכל פרופן  (23

  כלול וסתים ומדידים  (24

  YES מנגנון החלפת מיכלי מימן אוט'  (25

  YES התראה בעת החלפת מיכלים  (26

   כוורת מכלים 

  פלדה מגולוונת חומר  (27

28)  
יכולת העמסה ואבטחה עם 

 מלגזה
YES  

   מחשב הפעלה 

29)  PC עם מערכת הפעלה YES  

  YES חיבור למשרד להגנת הסביבה  (30

 

  התקנה .3

 באחריות הספק להתקין את כלל רכיבי המערכת במתקן החברה. .א

 ההתקנה תבוצע במקום שיוגדר ע"י החברה שיסוכם מראש בין החברה והספק. .ב

 ההתקנה תכלול: .ג

 הובלת כלל הציוד כולל הזמנת מנוף עפ"י הצורך. (א

 כלל הרכיבים בתוך ארונות המערכת.התקנה וחיבור של  (ב

 התקנת כלל יחידות המערכת. (ג
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התקנה וחיבור של כלל הממשקים המכאניים החשמליים והתקשורת בין יחידות המערכת  (ד

 השונות )כדוגמת, צנרת, כבלים וכו'( הדרושים בין יחידות המערכת.

 חיבור חשמל למערכת עפ"י הנדרש.  (ה

יועברו לחברה  )מתח, שטח התקנה, וכו'(  המערכת ותפעול דרישות תשתית שנדרשות להתקנה (ו

 ע"י הספק מיד עם חתימת החוזה.

 Commissioning -ו  הפעלה .4

 באחריות הספק לבצע הפעלה ראשונית של המערכת. .א

 .QAL2באחריות הספק לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות עפ"י תקן  .ב

הסביבה לאחר הפעלת  באחריות הספק להעביר לחברה את כלל הדוחות הנדרשים ממשרד איכות .ג

 המערכת ובדיקתה.

 בגמר ההפעלה והבדיקות תעביר החברה לספק אישור תקינות המערכת.   .ד

 הדרכה .5

להפעלת  םהספק יעביר הדרכה לעובדי החברה הרלוונטיי Commissioning –בגמר ההתקנה וה  .א

 אנשים. 8כמות המשתתפים לא תעלה על  ואחזקת המערכת.

 הבאים: ההדרכה ל את מערכיוההדרכה תכל .ב

 הוראות הפעלה. (א

 הוראות אחזקה. (ב

 הספק יעביר לחברה את חומרי ההדרכה הן במדיה מגנטית והן בעותק קשיח. .ג

 תמיכה ואחזקה .6

מתאריך קבלת אישור תקינות המערכת  שנה אחתהספק יספק שרותי תמיכה למערכת לתקופה של  .א

להאריך את שירותי האחזקה לחברה תשמר האופציה  .שיועבר לספק מהחברה בגמר שלב ההפעלה

 שנים נוספות. 3לעוד 

 שרותי האחזקה ישולמו כל שנה עפ"י כתב הכמויות בחוזה. .ב

אחזקת המערכת תכלול טיפול בכל תקלה, פגם וליקוי לרבות החלפת חלקי חילוף מקוריים, ככל  .ג

 שידרשו, ללא תוספת עלות משנקבעה בכתב הכמויות בחוזה.

 סמכים ומנוסים לצורך טיפול במערכת.הספק מתחייב להעסיק טכנאים מו .ד

 .24/7הספק יהיה זמין לקריאה  .ה

 שעות מקריאה. 4הספק מתחייב להגיע לנמל הדלק בחיפה תוך  .ו

 הספק מתחייב לספק גזי מימן ו/או פרופן, לפי הצורך במשך כל תקופת האחריות והאחזקה. .ז

תבוצע עפ"י נוהל  לצורך בדיקה תקופתית למערכת. הבדיקה הספק מתחייב להגיע אחת לחודש .ח

 ניטור רציף של משרד איכות הסביבה ולהפיק דו"ח תקינות למערכת.

הספק מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקי חילוף הנדרשים לתפעול, טיפול ואחזקה על מנת לשמר  .ט

 זמינות גבוהה למערכת.

קלה בנוסף לאמור בסעיף ט', הספק מתחייב להחזיר ברשותו מערכת חליפית מלאה למקרה של ת .י

 שלא ניתן להשמיש את המערכת.
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 הספק מתחייב להשתתף בבדיקה שנתית של גוף בודק המאושר  ע"י המשרד להגנת הסביבה.  .יא

 אחריות .7

 שנים. 5למשך  וההתקנה על כלל חלקי המערכתכוללת הספק יספק אחריות  .א
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