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 18/334מכרז מס' 
 

") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות החברהחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן : "
, ")המיכלים(" חיים (בסמוך למפרץ חיפה)לניקוי בוצה ממיכלי נפט גולמי הממוקמים בקרית 

הכל כמפורט במסמכי  ",gas free" לרבות הנצלת נפט מן הבוצה וניקוי המיכלים לרמת
 רק שיטות ניקוי במערכת סגורה יתקבלו.  המכרז.

 
על המציע לעמוד בתנאים הבאים בכדי שהצעתו  -תנאי הסף להשתתפות במכרז  .1

 תישקל:

 היה חיובי. 2017המבוקרים של שנת  ההון העצמי של המציע בדוחות 1.1

מציעים  המציע, או מי שהוסמך לכך על ידו, השתתף בסיור הקבלנים המנדטורי. 1.2
פטורים  18/082במסגרת מכרז שנערך השתתפו בסיור קבלנים אשר 

 מהשתתפות בסיור זה.

הנדרשים והתצהירים בעל כל האישורים עליו להיות , המציע מאוגד בישראלאם  1.3
 .1976 –על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

הצעה יכולה להיות מוגשת על ידי מיזם משותף, ובמקרה כזה על תנאי הסף  1.4
לעיל להתקיים בידי לפחות אחד השותפים במיזם  1.1-1.2המפורטים בסעיפים 

 1.3מן המיזם המשותף, ועל התנאי בסעיף  50%-המשותף המחזיק לא פחות מ
 .הישראלייםקיים על ידי השותפים להת

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף. .2

אמת המידה היחידה לבחירת המציע הזוכה, מבין ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף,  .3
 ).100%תהא מחיר ההצעה (

 .הסביבה לאיכות מהמשרד מראש אישור לקבל הניקוי שיטת על .4

המציע הזוכה: מיום כניסת ההסכם בין המציע הזוכה לחברה תקופת ההתקשרות עם  .5
, לרבות עבודות לתוקפו, ועד להשלמת העבודות, כהגדרתן במסמכי המכרז

 .אופציונליות כמפורט שם

על כל ההצעות להיות מוגשות לתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה ברח'  .6
 17:00עד השעה  12.02.2019 , לא יאוחר מיום 46120הרצליה פיתוח  3הסדנאות 

שעון ישראל. החברה תהא רשאית לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות 
 .באתר האינטרנט של החברההודעה פרסום באמצעות 

 ). www.pei.co.ilבאתר האינטרנט של החברה ( מסמכי המכרז המלאים מפורסמים .7

חות כל אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לד .8
או את כל ההצעות. החברה תהא רשאית לנהל  , לרבות ההצעה הזולה ביותר,הצעה
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מו"מ עם המציע(ים) שהצעתו היתה הזולה ביותר, לפי שיקול דעתה, במקרה בו כל 
 ההצעות התקפות היו גבוהות מהערכת החברה.

באנגלית, עברית וערבית, ובעיתונות בשפה  ,מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה .9
 הערבית, ברם הנוסח האנגלי הוא הנוסח המחייב. 

 +.972-9-9528553מס' טלפון להבהרות: 
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