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לתכנון הנדסה "החברה") מזמינה בזאת הצעות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

 ").ותהעבוד" –(להלן  אזרחית למיכלי דלק נוספים באשל

 הינה עד לסיום השרותים.תקופת הביצוע 

 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

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

 1976-תשל"ולמציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .2

המציע תכנן, במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז  .3
 50פרויקטים, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהם הוא  3זה, במסגרת לפחות 

מיליון ש"ח לפחות, שביצועם הסתיים או נמצא בשלבים מתקדמים, עבודות בניה 
גדרתם בתקנות של מבנים בעלי שלד בטון [שאינם מבנים פשוטים כה

 20] בהיקף של 1967-המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז
 .מיליון ש"ח לפחות בכל פרויקט

המציע, או קבלן המשנה מטעמו המיועד לביצוע תכנון עבודות העפר והסלילה,  .4
תכנן במהלך עשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, 

 50יקטים, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהם הוא פרו 3במסגרת לפחות 
מיליון ש"ח לפחות, שביצועם הסתיים או נמצא בשלבים מתקדמים, עבודות עפר 

 לפחות בכל פרויקט. ₪ מיליון  10וסלילה בהיקף כספי של 

מובהר, כי אם המציע אינו עומד בתנאי סף זה בעצמו, עליו לפרט בהצעתו 
ו העומד בדרישות התנאי. בנוסף, במקרה זה פרטים אודות קבלן המשנה מטעמ

לעיל, והצוות המיועד על ידי  1על קבלן המשנה לעמוד גם בתנאי הסף שבסעיף 
קבלן המשנה לביצוע תכנון עבודות העפר והסלילה נשוא המכרז יכלול לכל 

 להלן. 5.2הפחות מהנדס אחד העונה לדרישות הסף המפורטות בסעיף 

מהנדסים  2המציע לביצוע השירותים כולל לפחות הצוות המיועד על ידי  .5
 כדלקמן:

 10 -מדור מבנים, שתכנן ב -מהנדס בעל רישיון בענף הנדסה אזרחית  5.1
 3השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, במסגרת לפחות 

פרויקטים שביצועם הסתיים או נמצא בשלבים מתקדמים. מבנים בעלי שלד 
בטון [שאינם מבנים פשוטים כהגדרתם בתקנות המהנדסים והאדריכלים 



] כאשר ההיקף הכספי של בניית מבנים 1967-(רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז
לפחות, והמהנדס שימש בהם כ"מתכנן ₪ מיליון  20פרויקט הוא  אלה בכל

שלד הבנין" (כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו 
 ).1970-ואגרות), תש"ל

אשר תכנן כמתכנן מוביל  מהנדס בעל נסיון בתחום תכנון עבודות עפר וסלילה 5.2
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז  10מהלך ראשי ב /

פרויקטים שביצועם הסתיים או נמצא בשלבים מתקדמים,  3סגרת לפחות ,במ
 לפחות בכל פרויקט.₪ מיליון  10עבודות עפר וסלילה בהיקף כספי של 

 במסמכי המכרז.כאמור  מתכנניםהמציע השתתף במפגש  .6

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

 ני, כאמור לעיל.הטכ

 

 .לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,17.4.2018- המועד האחרון להגשת הצעות 
 

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

 המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.

 

בתאום את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום (

) במשרדי  liat@pei.co.ilאו פנייה לדוא"ל  9528139-09מראש באמצעות פקס מס' 

 .1, א.ת. הרצליה, בקומה 3החברה ברחוב הסדנאות 

 

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

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

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

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.
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