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לוחות חשמל, בקר ומתנעים עבור: "החברה"( מזמינה בזאת הצעות  –)להלן  חברת תשתיות אנרגיה בע"מ

 "הטובין"(.למסמכי המכרז )להלן בהתאם לכתב הכמויות והמפרטים הטכניים המצורפים  -

 מועד אספקה:

 לאחר קבלת הזמנה מהחברה.  שבועות 15 -, תתבצע לא יאוחר מלמתקן החברה האשל בבאר שבעהאספקה 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה, בהתאם  .1

 לנהלי החברה. השעיה כאמור תיעשה מראש ובכתב. 

מתח גבוה, לוחות מתח נמוך ולוחות  לוחות חשמל 10ואספקת של לפחות ייצור למציע ניסיון מוכח ב .2

 השנים האחרונות.  5במהלך  בהיקף דומה, פיקוד ובקרה

למציע הסמכה פורמאלית של יצרן המפסקים למתח גבוהה המיועדים להתקנה, כולל יכולת תמיכה  .3

 טכנית )כוח אדם וציוד(

תכנון, ייצור והתקנה של לוחות  ISO 9001:2מו, אישור בתוקף ממכון מורשה לתקן למציע, או מי מטע .4

 חשמל מתח נמוך/גבוה, פיקוד ובקרה .

 לייצור לוחות מיתוג מכשור ובקרה. 61439-2המציע, או מי מטעמו, בעל תו תקן של מכון התקנים מס'  .5

של משווק ציוד אחד לפחות  SYSTEMלמציע, או מי מטעמו, אישור מכון התקנים לייצור לוחות עפ"י  .6

 מרשימת הציודים המופיעים במפרט הטכני. 

 .1976-למציע אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .7

 הטובין עומדים בדרישות המפרט הטכני ו/או כתב הכמויות, להנחת דעתה של החברה. .8

לעניין נושא  רישיונות הנדרשים על פי דין,המציע רשום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין וברשותו ה .9

ההתקשרות, ואם קיים לעניין, וככל שהמציע הוא ישראלי, אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן 

 המציע עומד בדרישות התקן. – 1953-ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג

הסף ובמפרט הטכני, כמפורט המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי 

 במסמכי המכרז.

 

( הגשה 1) ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: או 27.4.2022 –המועד האחרון להגשת הצעות 

במסמכי מפורט מיועד כ ( הגשה דיגיטלית לחשבון דוא"ל2) או; לתיבת המכרזים במשרדי החברהפיזית 

 .המכרז
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 .החברה )לכל מכרז בנפרד( לצורך קבלת עדכוניםעל הספק ובאחריותו הבלעדית להירשם באתר 

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.

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו  co.ilwww.pei. מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

 הנוסח העברי.

http://www.pei.co.il/
http://www.pei.co.il/

