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

 "העבודה"). –(להלן  .טרמינלב 138מיכל אחזקה בעבודות 

 ימי לוח. 280 תקופת הביצוע המשוערת הינה

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 .צעתוובסיווג כספי המותאם לה 150רשום בסיווג מקצועי  המציע .1

השנים  6במהלך  )major repair by API 653( למציע ניסיון מוכח בשיפוץ .2

) בנפח פחות(לכל המיכל אחד שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, של 

 או  .חזר לכשירות כמיכל לאחסון דלקיםנבדק ואשר  מ"ק לפחות, 2000של 
גשת השנים שקדמו למועד ה 6במהלך ה הקמלמציע ניסיון מוכח ב לחילופין

 , בעלגולמי או תזקיקיםלאחסון דלק  ,לפחות  1מיכל  של ההצעות במכרז, 

  .לפחות מ"ק 2,000של  , בנפח 650APIתקן  גג צף על פי 

 .כרזמכאמור במסמכי ה,29.1.2020בסיור קבלנים שיערך ביום המציע ישתתף  .3

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת  .4

 .1976 –ניהול  חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 

 

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

 הטכני, כאמור לעיל.

 

 .שרדי החברהלתיבת המכרזים במ,11.2.2020- המועד האחרון להגשת הצעות 
 

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 

 מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. –מכרזים 

 שתתפות במכרז .יש להרשם באתר החברה לה

 

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.

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

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

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

	1. המציע רשום בסיווג מקצועי 150 ובסיווג כספי המותאם להצעתו.
	2. למציע ניסיון מוכח בשיפוץ (major repair by API 653) במהלך 6 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, של מיכל אחד (לכל הפחות) בנפח של 2000 מ"ק לפחות, אשר נבדק וחזר לכשירות כמיכל לאחסון דלקים.  או לחילופין למציע ניסיון מוכח בהקמה במהלך 6 השנים שקדמו למועד...
	4. למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.

