מכרז מס' 20/262
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן – "החברה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי
אימון בנשק לעובדי ביטחון ועובדי חברה )להלן – "העבודה" ו/או "השירותים" בהתאמה(.
תקופת ההתקשרות הינה לשנה .לחברה תהיה אופציה להארכת החוזה ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי ,ב 5 -תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת או חלק מהן.
החברה מוכנה לשלם עבור השירותים המבוקשים סך של עד  ₪ 550,000לשנה ,המציעים
מתבקשים להציע הנחה ממחיר זה ,וההצעה הזולה ביותר ,מבין ההצעות שיוכיחו עמידה
בתנאי הסף ,תזכה במכרז.
תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.1

למציע אישור הסמכת תו תקן בתוקף ממשטרת ישראל כמוסד להכשרת מאבטחים
לרמת מאבטח מוסמך א' ומתקדם ב'.

.2

למציע אישור בתוקף לכל מתקני האימון המוצעים על ידו לפי תו תקן משטרת ישראל
)פרק ד' סעיפים  1ו.(2-

.3

מציע אשר יבקש לבצע אימונים במתקני תשתית ומטווחים בבעלות מוסד הכשרה אחר
בעל תו תקן בתוקף ,לפי סעיפים  1ו 2 -לעיל ,יהיה ברשותו הסכם הצהרת כוונות חתום
ע"י שני הצדדים.

.4

למציע נסיון מוכח של  3שנים לפחות בהכשרת מאבטחי גופי תשתית המונחים ע"י
מדור תשתיות משטרת ישראל ברובי מיקרו תבור ואקדח.

.5

למציע מדריכי ירי ו/או מדריכים מקצועים מאושרים ע"י משטרת ישראל להדרכת
מאבטחים מוסמך א' ומתקדם ב'.

.6

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

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט הטכני,
כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא  .10.11.2020ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות :או
) (1הגשה פיזית לתיבת המכרזים במשרדי החברה; או ) (2הגשה דיגיטלית לחשבון דוא"ל
מיועד ,כמפורט במסמכי המכרז.
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 בכתובת – www.pei.co.il
מכרזים – מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים.
יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז .
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.

