מכרז מס' 20/263
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן – "החברה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי
יעוץ ,תכנון ופיקוח עליון בנושאי הגנה קתודית ) .להלן – "העבודה"(.
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.
תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.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 כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו – .1976

.3

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 .לצורך מכרז זה "חברת תשתית ארצית" היא כזו האמונה על הובלה
בינעירונית של תשתיות כגון :דלק/גז /חשמל/חברת מים ארצית/ביוב/חומ"ס.

.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 ארצית ו/או משרד הביטחון
ו/או חיל האוויר.

.5

המציע מעסיק בהעסקה ישירה מהנדס חשמל אחד לפחות )להלן" :המהנדס"( ,אותו
יעמיד המציע לצורך מתן השירותים במכרז זה ,העומד בתנאי הסף המצטברים
הבאים:
 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.
 5.2חבר באיגוד האמריקאי לקורוזיה NACE.
 5.3בעל תעודת הסמכה  CP2לפחות מטעם .NACE
 5.4מהנדס חשמל בעל תואר אקדמאי מוכר ע"י המל"ג.
 5.5בעל רישיון נהיגה בתוקף.

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט
הטכני ,כאמור לעיל.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא  .10.11.2020בהגשה פיזית לתיבת המכרזים במשרדי
החברה ,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.

