מכרז מס' 17/298
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן – "החברה") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שרותי
ייעוץ בהנדסת קרקע וביסוס למיכלים חדשים באשקלון ובאשל (להלן – "העבודה").
תקופת ההתקשרות הינה עד לסיום השרותים.
תנאי הסף להשתתפות במכרז:
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע אשר עומד ,נכון למועד האחרון להגשת הצעות,
בכל התנאים הבאים:
.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

לפחות אחד ממנהלי או בעלי המציע נושא בתואר דוקטור לפחות ,בתחום מכניקת
הקרקע ועבודת הדוקטורט שלו מתמקדת בביסוס מבנים.

.3

הגורם המקצועי מטעם המציע ,המיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז הוא מהנדס
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעל תואר דוקטור לפחות בתחום מכניקת
הקרקע ,ועבודת הדוקטורט שלו מתמקדת בביסוס מבנים.

.4

למציע נסיון מוכח במתן שרותי ייעוץ במכניקת הקרקע וביסוס עבור פרוייקטים
גדולים בתחום הבניה בישראל ,מתוכם  2פרויקטים לפחות בהיקף העולה על 30
מיליון  ₪כל אחד ,ופרויקט אחד (נוסף) לפחות בהיקף העולה על  60מיליון  ,₪אשר
בוצעו ב 10 -השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז .פרוייקט שעדיין
בשלבי ביצוע ייחשב לצורך תנאי סף זה אם נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים.

.5

נציג המציע השתתף בסיור המתכננים שיתקיים בתאריך  ,10.12.2017כמפורט
במסמכי המכרז.

.6

למציע אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים ,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 ,כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת הצעות –  26.12.2017לתיבת 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 ,בקומה .1
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת ניקוד האיכות הגבוה 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.

