
                        

                    
         

  
  

  

  PD21001012מכרז מס' 

הנחת "החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 
רמת בקע  -הר נעים 3+4מישור רותם מקטעים - תת"ק בפרויקט אשל 12"מקטעי צנרת דלק 

  "העבודה"). –. (להלן רציפות תפקודית – ערוער -
המציעים ₪.  26,971,398סך של עד החברה מוכנה לשלם עבור השירותים המבוקשים 

מתבקשים להציע הנחה ממחיר זה, וההצעה הזולה ביותר, מבין ההצעות שיוכיחו עמידה 
 בתנאי הסף, תזכה במכרז.

  ימים קלנדריים.   365ביצוע העבודות יארך 
  ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 60תאומים ראשוניים: עד 

  תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 מותאם להצעתו. ובסיווג כספי 260ום במרשם הקבלנים בסיווג מקצועי המציע רש . 1

להלן "התקופה" ועד למועד  1.1.2015המציע שימש במהלך התקופה שמיום  . 2

האחרון להגשת ההצעות, כקבלן ראשי בפרויקט אחד לפחות להנחת קווי דלק 

בלבד  מפלדה, ם) ו/או קווי גז הולכת גז ארצייםארציים תפעוליים (מחוץ למתקני

 פרויקטיםש"ח לפחות, או שלושה  20,000,000שאינם פוליאתילן, בהיקף כספי של 

של קווי דלק ו/או קווי גז כאמור, ובתקופה האמורה, שהיקף כל אחד מהם 

ש"ח לפחות. בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא  8,000,000

ין בשלבי ביצוע יחשב לצורך הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ. פרויקט שעדי

  מההיקף הכולל של החוזה.  70%ככל והיקף ביצועו עומד על  ,תנאי סף זהעמידה ב

 2019-2020ממוצע מחזור הכנסות השנתי, מפעילות שוטפת, בשנים למציע  . 3

, ללא מע"מ, וכן מיליון ש"ח לשנה(עשרים)  20לא פחת מסכום של  אשר

לא נכללה הערת "עסק חי". ככל  2020לשנת של המציע בדו"חות הכספיים 

, אזי בדו"חות הכספיים של 2020והמציע טרם הגיש דו"חות כספיים לשנת 

  לא נכללה הערת "עסק חי". 2019המציע לשנת 

ו/או קווי של צנרת דלק  ברצף ק"מ 9המציע הניח במהלך התקופה לפחות  . 4

ום או שווה ערך בתח APi 5lהמיוצרת בהתאם לתקני הולכת גז ארציים, 

   .10בעלת קוטר מינמלי של "הגז, 

  םבמסגרת ,למציע ניסיון בהגשת וקבלת היתרים ותיאומים מול גופי תשתית . 5

תיאומים מאושרים לביצוע עבור  20וקיבל במהלך התקופה לפחות  הגיש



                        

                    
         

  
  

  

להלן "התקופה" ועד  1.1.2015במהלך התקופה שמיום  הנחת קווי דלק.

  .למועד האחרון להגשת ההצעות

 2 (3( HOT TAPPING -) ציוד ל1(בבעלות* המציע הציוד הנדרש הבא:  . 6

) מכונת כיפוף צינורות pipe layers  )4 3 גלגלות יעודיות להנחת צנרת, או

הציוד האמור צריך להיות בבעלותו של *) מכונת עטיפה. 4( 12לקוטר "

   המציע או עומד לשימושו לצורך הפרויקט כפי שיוכח על ידו.

מכי סכמפורט במ ,23.11.2021 מציע בסיור קבלנים בתאריךהשתתפות ה . 7

 תיפסל.  –המכרז. הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור הקבלנים 

אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות למציע  . 8

, (אישור רואה חשבון או פקיד שומה על 1976 -ותשלום חובות מס) התשל"ו 

   ואישור על דווח למע"מ).ניהול ספרי חשבונות כדין, 

 

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

  הטכני, כאמור לעיל.

 ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: או .1.12.2021 הוא המועד האחרון להגשת הצעות

שבון דוא"ל ) הגשה דיגיטלית לח2( או; לתיבת המכרזים במשרדי החברה) הגשה פיזית 1(

  .מיועד, כמפורט במסמכי המכרז

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 

  ים.מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרות –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.

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם  o.ilwww.pei.c מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.


