מכרז מס' 19/004
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן – "החברה"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות
אחזקה דחופות בקווי הדלק )להלן – "העבודה"(.
תקופת הביצוע הינה שנה .לחברה תהיה אופציה להארכה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,ב4 -
תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת.
תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .1המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי
חדלות פרעון ,לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או כינוס נכסים .יודגש כי אין להגיש הצעה
כמיזם משותף של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות אחרות.
 .2המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות ,התשכ"ט-
) 1969להלן" :חוק רישום קבלנים"( ,בענף  410ובסיווג מקצועי מותאם להצעתו )ללא
האופציות(.
 .3למציע כל הציוד המקצועי הנדרש לביצוע העבודות לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור (1) :ציוד ל (HOT TAPPING (2 -גלגלות יעודיות להנחת צנרת )לפחות ,(3
או ) pipe layersלפחות  (4) ,(3מכונת כיפוף צינורות לקוטר " 12לפחות ו (4) -מכונת
עטיפה .הציוד האמור צריך להיות בבעלותו של המציע או עומד לשימושו לצורך הפרוייקט
כפי שיוכח על ידו.
 .4המציע שימש במהלך התקופה שמיום  1.1.2013ועד למועד האחרון להגשת ההצעות,
כקבלן ראשי בפרויקט אחד בהנחת קווי דלק ארציים תפעוליים )מחוץ למתקנים( ו/או קווי
גז הולכת גז ארציים )שאינם קווי חלוקה( ומפלדה בלבד שאינם פוליאתילן ,בהיקף כספי
של  1,500,000ש"ח לפחות ,ללא מע"מ ,או שלושה פרוייקטים של קווי דלק ו/או קווי גז
כאמור ,ובתקופה האמורה ,שהיקף כל אחד מהם  750,000ש"ח לפחות ללא מע"מ.
בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם
ממרכיב המע"מ .פרויקט שעדיין בשלבי ביצוע יחשב לצורך תנאי סף זה אם הנמצא
בשלבי ביצוע מתקדמים.
 .5למציע אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים  ,התשל"ו – ) 1976אישור רואה חשבון
או פקיד שומה על ניהול ספרי חשבונות כדין  ,ואישור על דווח למע"מ(.
 .6המציע ישתתף בסיור קבלנים ,אשר יערך ביום ,18.2.2019כמפורט במסמכי המכרז.

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט
הטכני ,כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת הצעות – ,4.3.2019לתיבת המכרזים במשרדי החברה.
כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות
המוסמכות ,כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום )בתאום
מראש באמצעות פקס מס'  09-9528139או פנייה לדוא"ל  ( liat@pei.co.ilבמשרדי
החברה ברחוב הסדנאות  ,3א.ת .הרצליה בקומת כניסה.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .החברה שומרת
לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה  www.pei.co.ilובעיתונות בשפה הערבית ,ברם
הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

