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ניהול לשרותי "החברה") מזמינה בזאת הצעות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

 "העבודה"). –(להלן  .ניהול פרוייקטים הנדסיים במתקני הצפוןפיקוח על עבודות ו

הינה שנה. לחברה תהיה אופציה להארכה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תקופת הביצוע 

 .חודשים כל אחת 12ל תקופות נוספות ש חמשב

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל (ואם הוא שותפות עליו להיות  .1
רעון, לרבות פירוק, ישותפות רשומה) אשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פ

ל הקפאת הליכים או כינוס נכסים. יודגש כי אין להגיש הצעה כמיזם משותף ש
 גורמים שלא התאגדו יחד כשותפות רשומה.

 בניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים בתחום  תהעוסקחברת הנדסה המציע הינו  .2
  משק הדלק ו/או הגז הטבעי.

הגורם המקצועי מטעם המציע, המיועד לשמש כמנהל הפרויקט, הינו מהנדס בוגר  .3
שנים לכל הפחות. כמו  5פני של מוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג שקיבל את הסמכתו ל

שנות ניסיון,  5נדסת מכונות, ובעל בה  B.Scבעל הסמכת הינוכן, הגורם המקצועי 
 לפחות, בניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים בתחום משק הדלק ו/או הגז הטבעי

 . OFFSHREועל עבודות ימיות 

הגורם המקצועי מטעם המציע, המיועד לשמש כמנהל הפרויקט עמד בהצלחה  .4
במבדק לבחינת שליטתו בשפה האנגלית, אשר יתקיים על ידי החברה, כמפורט 

 במסמכי המכרז.

בעלי  שלושת אנשי הצוות המוצעים מטעם המציע לשמש כמפקחים בפרויקט, הינם .5
תעודת מהנדס או הנדסאי מוסמך, ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בתחום הנדסת 

אשר קיבלו את הסמכתם לפני למעלה  או ההנדסה, תעשייה וניהול, מכונות אזרחית
 שנים.  3-מ

(א) לחוק עסקאות גופים 2סעיף עומד בכל דרישות בהתאם  תקףמציע אישור ה.  6
 .דרישות אלוובעל אישור תקף לעמידה ב 1976-ציבוריים, תשל"ו

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

 הטכני, כאמור לעיל.

 .לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,5.5.2020 –המועד האחרון להגשת הצעות 

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

 סמכי המכרז.המוסמכות, כמפורט במ

 – 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 .



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

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

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

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

http://www.pei.co.il/
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