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"החברה") מזמינה בזאת  –(להלן קו מוצרי דלק בע"מ או /וחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ 
  "העבודה"). –(להלן  באשקלון  9על הקמת מיכל פיקוח להצעות 

  

  .ימי לוח 330 הינומשך ביצוע העבודה 

  תנאי הסף להשתתפות במכרז:

בישראל (ואם הוא שותפות עליו להיות שותפות המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין  . 1

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.

יקטים הנדסיים בתחום משק הדלק ו/או העוסקת בניהול ופיקוח על פרו ההמציע הינו חבר . 2

  הגז הטבעי.

 כמנהל פרויקט הינו מהנדס מכונות מדופלםהגורם המקצועי מטעם המציע המיועד לשמש  . 3

 :העונה על הדרישות הבאות

עבודות הנדסה בפיקוח על לפחות שנים  5של מוכח בעל ניסיון מצטבר  3.3.1

  שנים האחרונות.  8 -, בפטרוכימיתבתעשייה  מכאנית

ביצוע שיפוץ מיכל עילי שנבנה לפי תקן פיקוח צמוד על ליווי ובניהול ו/או  ניסיון  3.3.2

API 650  שנים האחרונות 5 -מ"ק , במהלך ה 3000בנפח מינימלי של .  

  ידע ברמה טובה של שפה העברית ואנגלית הטכנית. 3.3.4

  בעל רישיון נהיגה בתוקף. 3.3.5

  דרום הארץ.מגורים ב 3.3.6

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  . 4

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

  

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

  הטכני, כאמור לעיל.

לתיבת המכרזים במשרדי גשה פיזית הב, 9.2.2022 הוא המועד האחרון להגשת הצעות

  הרצליה פיתוח.קומת קרקע. 3רחוב הסדנאות  .החברה

  

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 

  יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז .



  

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.

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

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

  


