
                        
                   

        

 
 
 

 
 20/108מכרז מס' 

"החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

 "העבודה"). –(להלן . בגן יבנה 3922אשדוד באר שבע בחציית כביש  6למיגון קו דלק "

 .ימי לוח 150 ינההתקופת הביצוע 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 . וכספי מותאם להצעתו 260ווג מקצועי המציע רשום במרשם הקבלנים בסי .1
ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2014התקופה שמיום שימש במהלך המציע  .2

קווי דלק ארציים  הנחתלפחות לכקבלן ראשי בפרויקט אחד ההצעות, 

(שאינם קווי ו/או קווי גז הולכת גז ארציים (מחוץ למתקנים) תפעוליים 

ש"ח  3,000,000, בהיקף כספי של פלדה בלבד שאינם פוליאתילןחלוקה) ומ

לפחות, ללא מע"מ, או שלושה פרוייקטים של קווי דלק ו/או קווי גז כאמור, 

ש"ח לפחות ללא  1,000,000ובתקופה האמורה, שהיקף כל אחד מהם 

מע"מ. בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה 

בשלבי ביצוע יחשב לצורך  פרויקט שעדיין כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ.

 תנאי סף זה אם הנמצא בשלבי ביצוע מתקדמים.

למציע כל הציוד המקצועי הנדרש לביצוע העבודות לרבות, אך מבלי לגרוע  .3

גלגלות יעודיות להנחת  )HOT TAPPING (2 -) ציוד ל1מכלליות האמור: (

רות ) מכונת כיפוף צינו4), (3(לפחות   pipe layers), או3צנרת (לפחות 

) מכונת עטיפה. הציוד האמור צריך להיות בבעלותו 4( -לפחות ו 12לקוטר "

 של המציע או עומד לשימושו לצורך הפרוייקט כפי שיוכח על ידו.

 , כמפורט במסמכי המכרז.4.5.2020המציע ישתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום  .4
למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול             .5

 .1976 –חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 

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

 הטכני, כאמור לעיל.

 מכרזים במשרדי החברה.לתיבת ה ,18.5.2020 –המועד האחרון להגשת הצעות 

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

 המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.



                        
                   

        

 
 
 

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

 מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. –מכרזים 

 החברה להשתתפות במכרז .יש להרשם 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.

שפה הערבית, ברם ובעיתונות ב 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/
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