
  

 17-117 מכרז מס'

רכישת  עבור:"החברה"( מזמינה בזאת הצעות  –)להלן  חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

למסמכי המכרז )להלן  פיםהמצורוהמפרט הטכני כתב הכמויות לבהתאם  - מתנעים רכים

 "הטובין"(.

 מועד אספקה:

לאחר קבלת הזמנה  שבועות 16 -ר מתתבצע לא יאוח באשקלון דרום החברה האספקה למחסן

  מהחברה.

לאחר  שבועות 12 -, המשלוח יהיה מוכן לאיסוף במפעל היצרן לא יאוחר מבמקרה של יבוא ישיר

 קבלת ההזמנה מהחברה.  

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 כמפורט במסמכי המכרז. ₪,  25,000המציע ימציא ערבות בנקאית להבטחת ההצעה ע"ס  .1

להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה, המציע כשיר  .2

 בהתאם לנהלי החברה. השעיה כאמור תיעשה מראש ובכתב. 

, התקנה בתחום עבודות חשמל  iso 9001/2 ישור בתוקף ממכון התקנים לתקןלמציע א .3

 ומתן שרות עבור אחזקת ציוד חשמלי.

שה )מטעם היצרן( להרכבה ואספקת מתנעים או מי מטעמו הינו יצרן או משווק מורמציע ה .4

 ק"ו(, בהתאם לדרישות המפרט. 3.3רכים למתח ביניים )

המציע סיפק בהצלחה, במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות,  .5

 מתנעים דומים, העונים לדרישות המפרט.  3לפחות 

 .EUR-1, או בעל תעודת OECDהטובין ייוצרו במפעל הממוקם במדינה השייכת ל  .6

 .1976-תשל"ו ,גופים ציבורייםעסקאות חוק הוראות בהתאם ללמציע אישור תקף  .7

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

המציע רשום בכל מרשם המתנהל ע"פ דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין, לעניין  .9

ן נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק יקיים לעני אם, ונושא ההתקשרות

 .בדרישות התקן המציע עומד - 1953-התקנים, תשי"ג

מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט הטכני, ה

 כמפורט במסמכי המכרז.

, הרצליה  3ברחוב הסדנאות הצעות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה  המועד האחרון להגשת

 .19/12/2017 – פיתוח 

ברה )לכל מכרז בנפרד( לצורך קבלת על הספק ובאחריותו הבלעדית להירשם באתר הח

 .עדכונים

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

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



  

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

 המחייב הינו הנוסח העברי.
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