
  

  21/035מכרז מס' 

  

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

  "העבודה"). –(להלן ושירותי אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות 

  שנים).  3 -ימי לוח (כ 1,065-ביצוע העבודות יארך כ

יידרשו המציעים להגיש מסמכים המוכיחים את המכרז ייערך כמכרז דו שלבי. בשלב ראשון 

עמידתם בתנאי הסף. בשלב השני, תעביר החברה לידי המציעים אשר הוכיחו עמידה בתנאי 

, והמציעים יידרשו להגיש את הצעתם. ההצעות ייבחנו עפ"י אמות RFP-הסף את מסמכי ה

יותר תזכה , וההצעה שתזכה בציון המשוקלל הגבוה בבמסמכי המכרזהמידה המפורטות 

  במכרז.

  תנאי הסף להשתתפות במכרז:

עבודות שונות לפחות בתחום מערכות  3המציע הינו בעל ניסיון קודם בביצוע  . 1

 1.1.2017גופים שונים, בתקופה שתחילתה ביום  3אבטחה טכנולוגית, עבור 

וסיומה במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כאשר עבודה אחת מתוך עבודות 

העבודות  2-(לא כולל מע"מ) לפחות, ו 7,000,000-כספי של  אלו הינה בהיקף

(לא כולל מע"מ) ₪  4,000,000האחרות מתוך עבודות אלו הינן בהיקף כספי של 

 לפחות. .

פרויקטים שבכל  –לעניין זה: "עבודות בתחום מערכות אבטחה טכנולוגיות" 

כוללות אחד מהם המציע סיפק, התקין ותחזק מערכות אבטחה טכנולוגיות, ה

  לפחות את כל הרכיבים שלהלן:

  

  

 טמ"ס

 Over ip .מקצה לקצה 

  צפייה, הקלטה, אחזור, הפצה ברשתIP כולם בעת ובעונה אחת ,

 ערוצי וידאו. 150עבור  FHD\25fpsבאיכות 

  מערכת מבוססת שרתיNVR. 

  מערכת פריצה
 8 רכזות לפחות 

 200 אזורים לפחות  

 תקשורת
  התקנת תשתיות לכבליEthernet Cat6/7 – 2000 .מטרים לפחות 

  הקמת רשתות תקשורת מנוהלותLayer 2 3ו. 



יום  364 24/7המציע מפעיל מערך שירות ואחזקה הכולל מוקד טלפוני הפעיל  . 2

טכנאים קבועים  8 –רכבי שירות ו  5בשנה (למעט יום כיפור), הכולל לפחות 

 המועסקים על ידי המציע עצמו.

 פיננסית שלהלן:עמידה בכל דרישות האיתנות ה . 3

למציע מחזור הכנסות כספי מתחום אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות  3.1

₪  15,000,000אבטחה טכנולוגיות בהיקף כספי שנתי ממוצע של לפחות 

, 2019, 2018( (בערכים נומינליים ללא מע"מ) בשלוש השנים האחרונות

2020*( .  

, הוא רשאי למלא 2020אם עדיין אין למציע דוחות מבוקרים שנתיים לשנת *

נים תנאי סף זה באמצעות הדוחות המבוקרים השנתיים לש

2017,2018,2019. 

המציע הנו בעל הון עצמי חיובי, כמפורט בדוחותיו הכספיים המבוקרים  3.2

 האחרונים. 

חודשים)  24המציע מעסיק מנהל פרויקט שהינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות ( . 4

 חזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות. בביצוע עבודות של אספקה, התקנה ות

זה, "מעסיק", דהיינו מעסיק כעובד שכיר או כנותן שירותים חיצוני  4לעניין סעיף 

  (פרילנסר).

 .ISO 9001:2015המציע הינו בעל הסמכה לתקן  . 5

, כמפורט במסמכי 24.03.2021יום המציע ישתתף בסיור קבלנים שיתקיים ב . 6

  .המכרז

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול   למציע כל האישורים הנדרשים . 7

  .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 ההצעות יוגשו . 13.04.2021- המועד האחרון להגשת הצעות 

  .כמפורט במסמכי המכרז ,ההחבר

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 

  תר החברה להשתתפות במכרז .יש להרשם בא



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.

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

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.


