
                         

                    
         

  
  

  

 
  PD21001533מכרז מס' 

  
ניהול, לקבלת שרותי תכנון, "החברה") מזמינה בזאת הצעות  :חברת תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן

  "העבודה"). :(להלן מיכלים באשל 6בפרויקט הקמת ופיקוח  תיאום, מעקב, בקרה
  
  .  חודשים 04הינו העבודות  בצועמשך  . 1
  
  תנאי הסף להשתתפות במכרז . 2

 : במצטבררשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן,   
  תנאי סף ביחס למציע 2.1

(לא כולל מע"מ) ₪  5,000,000למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות  2.1.1
 בשלוש השנים האחרונות; 

  , הרשום כדין בישראל;או שותפות רשומהחברה , מסוג עוסק מורשה או תאגיד 2.1.2
אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות  2.1.3

מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו  כנגדותלויות שעומדות 
 על נכסיו עיקולים מהותיים; 

 ;1976-גופים ציבוריים, התשל"ובעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות  2.1.4
 5של  שלב התכנון (על שלביו השונים) וניהול ההקמה בניהולמצטבר ניסיון  למציע 2.1.5

, ובלבד במבמכי המכרזהטיפוסים המוגדרים  3 -פרויקטים, באחד או יותר מ
, ובמועד האחרון 1.1.2010שתחילת ניהול כל אחד מהפרויקטים היה לאחר יום 

 90%הפרויקט או מצוי בשלב בו הסתיים לפחות  הסתיים להגשת ההצעות
  מהפרויקט.

כאשר ₪, מיליון  300הפרויקטים להיות מעל  5של על ההיקף הכספי המצטבר 
ושאר הפרויקטים הם ₪ מיליון  80פרויקט אחד מהם הוא בהיקף כספי של לפחות 

. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה ש"ח מיליון 40בהיקף של לפחות 
 5לדוגמא: ₪, מיליון  300של  הפרויקטים לא יפחת מסך 5הסך המצטבר של 

 מלש"ח+ 55מלש"ח+  60 מלש"ח+ 42מלש"ח+  85פרויקטים בסכומים הבאים: 
 מלש"ח.  65

 .הפרויקטים כאמור 5לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע להציג פירוט של 
 תנאי סף ביחס למנהל הפרויקט  2.2

 ; מכונות רשוםמהנדס  אוישוי בתחום המבנים או ניהול הבניה בעל רמהנדס אזרחי  2.2.1
 או קשור עמו בחוזה למתן שירותים;  מועסק כשכיר אצל המציע 2.2.2
מהטיפוסים המפורטים  שנים לפחות בניהול ביצוע פרויקטים 10בעל ניסיון של  2.2.3

 .מכי המכרזסבמ
ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שימש כמנהל  1.1.2010החל מיום  2.2.4

מכי סבממהטיפוסים המוגדרים פרויקטים  2במסגרת לכל הפחות הפרויקט הראשי 
ובלבד שפרויקט ₪, מיליון  100, אשר אומדנם הכספי המצטבר עולה על המכרז

אחד מהפרויקטים  ובכל₪, מיליון  50אחד לפחות הינו בעל אומדן כספי העולה על 
  חודשים רצופים לפחות.  12הנ"ל שימש כמנהל הפרויקט הראשי במשך 

 
הצעתו של מציע שלא השתתף  .המכרז במסמכי רטוכמפ, מציעים במפגשהמציע השתתפות  . 3

  .תיפסל –במפגש המציעים 



                         

                    
         

  
  

  

  רזמכל םמניזח לו . 4
  

  28.4.2022 מועד פרסום המכרז

 16.5.2022 מפגש מציעים 

 23.5.2022 להגשת שאלות הבהרההמועד האחרון 

 8.6.2022 המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

 
  כללי . 5

הצעת המציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים, הכל בהתאם להנחיות המפורטות  5.1
  בחוברת המכרז. 

, , אזה"ת הרצליה פתוח3הסדנאות רח'  בחברה,על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים  5.2
הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים עד למועד  .האחרון להגשת הצעותהמועד מלא יאוחר 

כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט  זה תיפסל ולא תידון.
  החברה והרשויות המוסמכות.

 – ei.co.ilwww.pאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת  5.3
  מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. –מכרזים 

  יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז. 5.4
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה שומרת  לא החברה 5.5

  לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
 אךובעיתונות בשפה הערבית,  www.pei.co.il החברהמודעה זו מתפרסמת גם באתר  5.6

   הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.
 יםהאמור במודעה זו הוא תמצית בלבד. תכולת השירותים, התנאים וההוראות המלא 5.7

 לבין המודעה נוסח בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .מפורטים במסמכי המכרז
 .המכרז במסמכי האמור יגבר, המכרז מסמכי

  


