
 

 18/011מכרז מס' 

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

וולטאית באתר החברה באשל -תכנון, רכש, הקמה, חיבור תפעול ותחזוקה של מערכת פוטו

 ").ותהעבוד" –(להלן הנשיא 

 ימי לוח. 180 תקופת הביצוע המשוערת הינה

 במכרז: תנאי הסף להשתתפות

 . המפורטות במסמכי המכרזהמציע נרשם למכרז בהתאם להוראות  .1

כאמור  20.3.2018שיתקיים בתאריך  המציע השתתף במפגש המציעים .2
 במסמכי המכרז.

 למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.  נכון .3

המציע עומד בכל הוראות חוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .4
 . 1976-"והתשלחובות מס) 

-2014ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המציע, מפעילות שוטפת, בשנים  .5
מיליון ש"ח לשנה. מובהר כי הערת "עסק חי"  5לא פחת מסכום של   2016

 , לפי העניין, תביא לפסילת הצעת המציע. 2016בדו"חות הכספיים לשנת 

 ,כקבלן ראשיהמציע הינו בעל ניסיון מוכח לביצוע עבודות ההקמה נשוא המכרז  .6
 ,), תכנן והקים כקבלן ראשי2011-2017שבע השנים האחרונות ( אשר במהלך

של וולטאיות בישראל או בחו"ל בהספק מותקן מצטבר -לפחות שתי מערכות פוטו
וואט, כאשר לפחות מערכת אחת מתוך המערכות האמורות -מגה 20לא פחות 

 וואט. -מגה 10הינה בהספק מותקן של 

-ניסיון מוכח במתן שירותי תפעול ותחזוקה למערכות פוטו המציע הינו בעל .7
) העניק שירותי 2011-2017וולטאיות, אשר במהלך שבע השנים האחרונות (

לפחות בישראל או בחו"ל בהספק מותקן מצטבר תחזוקה ותפעול לשתי מערכות 
שנים. לעניין זה המציע  3וואט, ולתקופה מצטברת של לפחות -מגה 3של לפחות 

 יוכל להסתמך על תקופות חופפות בפרויקטים שונים. 

המציע או קבלן המועסק על ידו הינו קבלן הרשום בפנקס רשם הקבלנים  .8
בעל סיווג  1969-בנאיות, תשכ"ט בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה

לפחות או סיוג אחר המאפשר את  1קבוצה א, סיווג  191קבלן חשמל בסיווג ענף 
 ביצוע העבודות נשוא התקשרות זאת. 



"), ביחסי עובד אנשי המפתחהמציע קשור עם אנשי המקצוע המפורטים להלן (" .9
בעלי הכישורים המתאימים, הניסיון הנדרש והאישורים לביצוע מעביד, שהינם  -

 העבודות לפי כל דין:

"). מהנדס מהנדס החשמלמהנדס חשמל מוסמך המועסק על ידי המציע (" )1(
החשמל יהיה רשום  בפנקס המהנדסים ואדריכלים ובעל ניסיון מוכח 

) בתכנון 2011-2017כמהנדס חשמל במהלך משבע השנים האחרונות (
ח של העבודות הנדרשות לצורך תכנון והקמת מערכות סולאריות ופיקו

 וואט.-מגה 20בהספק מצטבר של לפחות 

ממונה על הבטיחות, אשר הינו בעל הסמכה על פי תקנות ארגון הפיקוח  )2(
 3, וכן בעל וותק של 1996-על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו

-2011ה במהלך השנים שנים לפחות בייעוץ לעבודות מהסוג נשוא מכרז ז
2017 . 

המציע מתחייב לרכוש, לספק ולהקים את המערכת באמצעות הציוד העיקרי  .10
למסמכי העומד בכל דרישות הניסיון והתנאים המפורטים במפרט הטכני המצורף 

. וכן, מתחייב שהמערכת תספק לחברה את התפוקה המובטחת הנקובה המכרז
ת התפעול והתחזוקה, בהסתמך בהצעתו במשך תקופת הבדק ובמשך כל תקופ

 על הציוד העיקרי המפורט בהצעתו.

 

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

 הטכני, כאמור לעיל.

 

 .לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,1.5.2018- המועד האחרון להגשת הצעות 
 

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

 המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.

 

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

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

 .1, א.ת. הרצליה, בקומה 3רחוב הסדנאות החברה ב

 

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

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

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

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.
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