
 

 /36319מכרז מס' 

למתן שרותי "החברה") מזמינה בזאת הצעות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

 "העבודה"). –(להלן  .שמאות לחברה

 

, עפ"י שיקול דעתה לחברה תהיה אופציה להארכת החוזה  .שלוש שנים תקופת הביצוע הינה

 .חודשים כל אחת 24תקופות נוספות של  2 -הבלעדי, ב

 

 י הסף להשתתפות במכרז:תנא
עובדים בעלי הסכמה כשמאי מקרקעין הרשומים בפנקס  3מעסיק לפחות  המציע .1.1

, כאשר אחד מהם לפחות עומד בכל שמאי המקרקעין של משרד המשפטים

 הדרישות הבאות:

פרויקטים לפחות של תשתית  2העניק שירותי שמאות חקלאית ומקרקעין עבור  .1.1.1

ק, גז, מים וכו'), כבישים, מסילות ברזל, קווי לאומית לינארית כגון צנרת (דל

ומעלה  8") , עבור חברה ממשלתית סיווג לניאריתתשתית חשמל וכד' (להלן: "

 6, במשך לרבות עבור רשות מקומית ו/או משרד או רשות ממשלתית אחרת

 חודשים רצופים לכל פרויקט בעשר השנים האחרונות.

ך מקרקעין, עבור שתי תביעות לפחות העניק חוות דעת בנושא תביעות ירידת ער .1.1.2

 לפחות, בעשר השנים האחרונות. ₪ בערך של מיליון 

חוות דעת בנושא פיצוי בגין גידולים חקלאיים בפרויקטים של  3העניק לפחות  .1.1.3

 , כהגדרתה לעיל, בעשר השנים האחרונות.לינאריתתשתית 

עלי זכויות, מחזיקים, המציע אינו מייצג או מתחייב כי במידה ויזכה במכרז לא ייצג, ב .1.2

או מגדלים במקרקעין או מי שניזקו (או צפויים להינזק) או מי שהגישו (או צפויים 

להגיש) דרישות, תביעות, עררים, עתירות נגד החברה, בקשר עם תוכניות קיימות 

דלק כגון, בין היתר, פרויקט רציפות תפקודית  ו/או עתידיות הקשורות להקמת קווי

 וכד', ו/או בקשר עם עבודות להקמת מתקני דלק שונים, ככל שידרשו. 

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות עם גופים  .1.3

, וקיימים בידיו 1976-ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו

 ם והתצהירים הנדרשים לפיו. כל האישורי

 

 

 

 

 



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

 הטכני, כאמור לעיל.

 

 .לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,30.12.2019- המועד האחרון להגשת הצעות 
 

ויות כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרש

 המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.

 

 – www.pei.co.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. –מכרזים 

 ר החברה להשתתפות במכרז .יש להרשם באת

 

 

החברה שומרת אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

, ברם ובעיתונות בשפה הערבית www.pei.co.il מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

 

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

