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פינוי ומכירה למינה בזאת הצעות "החברה") מז –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

  ").שירותים"ה –להלן ( ממתקני החברה בצפון ובדרום "as is"של ציוד גרוט במצב 

, עפ"י שיקול לחברה תהיה אופציה להארכת החוזה. חודשים 12-הינה להתקשרות תקופת ה

  . חודשים או חלק מהן 12ות של נוספ תקופות ארבעדעתה הבלעדי, ב

המציעים מתבקשים להציע . לטון ברזל₪  400קבעה מחיר מינימום בסך של החברה 

ביותר, מבין ההצעות שיוכיחו עמידה בתנאי הסף,  הגבוההזה, וההצעה תוספת למחיר 

 תזכה במכרז.

המציע רשאי להגיש הצעות לפינוי ומכירה גרוטאות ממתקני החברה בצפון או בדרום בלבד, 

 והחברה תהא רשאית לפצל את הזכיה לאזורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה.

  תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 , 2018 ,2017לא כולל מע"מ, בשנים  מליון ש"ח שללמציע מחזור כספי שנתי ממוצע  . 1

  בע ממכירת גרוטאות מתכת. הנו 2019

חברות לפחות,  2-לעל המציע להיות בעל ניסיון מוכח בפינוי גרוטאות מתכת ואחרות  . 2

  טון לפחות לכל חברה, במהלך השנתיים האחרונות.  100בכמות של 

-לחוק רישוי עסקים, התשכ"חלמציע רישיון עסק בתוקף להובלת פסולת בהתאם  . 3

1968   

  1977-למציע רישיון מוביל בתוקף לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשל"ט . 4

לחילופין, למציע לפחות חוזה  או בבעלות המציע לפחות אתר אחסון גרוטאות אחד . 5

שכירות אחד לשכירת שטח לשימוש כאתר אחסון גרוטאות לתקופה של חמש שנים 

 האחרון להגשת הצעות לפחות החל מהמועד

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול             . 6

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

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

  כאמור לעיל.

  .לתיבת המכרזים במשרדי החברה,  15.12.2020 הוא תהמועד האחרון להגשת הצעו



  

  
  

  

  

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 

  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  www.pei.co.il מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.


