
3216/2מכרז 

לקבלת שרותי יעוץ "החברה") מזמינה בזאת הצעות –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

"העבודה").–(להלן ותכנון אסטרטגי

לאחר מכן ולהשלמת התכניתשמונה חודשים להשלמת השירותים (עד וות הינשרמשך ההתק

36משך תקופה של לנוספות אופציה לעבודות), בתוספת הצגת התכנית בפני גורמים שונים

נוספים.חודשים

אי הסף להשתתפות במכרז: תנ

הגדרות לתנאי הסף:

ית כתובה, מעמיקה ומקיפה שערך המציע עבור תכנית אסטרטגית" ", פירושה תכנ
תאגיד או גוף ציבורי, לגיבוש אסטרטגיה כוללת לפעילות עתידית לחמש שנים קדימה 

לאתגרים בסביבה או בשוק בהם פועל אותו גוף, והמלצות לכל הפחות, בהתייחס 
קרטיות להתמודדות עם האתגרים ולהמשך הפעילות. על התכנית להיות אחת או  קונ

ית כוללת עבור פעילות כל התאגיד או הגוף הציבורי; (1(- יותר מהבאות  ) אם 2) תכנ
עבור מחלקה / מדובר בגוף או תאגיד גדול כהגדרתו להלן, די בכך שהתכנית הוכנה 

) תכנית שמטרתה חדירה לשווקים חדשים.3אגף מרכזיים בו; (

ציבורי, לרבות אך מבלי לגרוע - גוף בעל מעמד ציבורי או מעין", פירושו גוף ציבורי"
, חברות 1968-מכלליות האמור, תאגיד מדווח על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח

יים לציבור, חברות ממשלתיו - ת, גופים ממשלתיים, גופים דוהמספקות שירותים חיונ
מהותיים.

יות אסטרטגיות כהגדרתן לעיל.שירותי תכנון אסטרטגי" ", פירושו הכנת תכנ

", פירושו באחד או יותר מהתחומים הבאים: דלק, גז, מים, תחום משק האנרגיה"
רגיה מתחדשת / ירוקה.  חשמל, אנ

יסיון המציע עומד בהגדרות לעיל, תכריע דעת החברה.במקרה של מחלוקת האם נ

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע אשר עומד, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, בכל 
התנאים הבאים:

ת ישראל, או שותפות מאוגדת כדין .1 הוא אזרח ישראלי, או תאגיד המאוגד כדין במדינ
בישראל, או עוסק מורשה כדין בישראל, או שהוא מאוגד בדרך חוקית אחרת 

יף פעיל בישראל. במידה והמציע אינו ישראלי, נדרש כי בישראל, או שהוא בעל סנ
יף הישראלי של המציע עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן. הסנ

יות אסטרטגיות לתאגידים ו/או גופים ציבוריים גדולים 5המציע הכין לפחות .2 תכנ
י המועד האחרון להציע הצעות. 5במהלך  השנים שלפנ

לעיל, נדרש כי המציע 2האסטרטגיות שהכין המציע כאמור בסעיף מתוך התכניות .3
ית אסטרטגית אחת בתחום משק האנרגיה בארץ.  הכין לפחות תכנ

שנים שלפני המועד 5ראש הצוות מטעם המציע הינו בעל ותק וניסיון של לפחות .4
בתחום מתן השירותים.האחרון להציע הצעות

המלצות בכתב מגופים עבורם הכין תכניות 3יש למציע ו/או לצוות מטעמו לפחות .5
.2אסטרטגיות כאמור בסעיף 

לעיל תיבחן על פי הפרטים 2-5עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיפים 
) למכרז.3(-)1שיינתנו על ידו בנספחים א, א(

דרש על פי כל דין לצורך במתן השי.6 רותים (לרבות רישיון עסק).הוא בעל כל רישיון הנ

דרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והוא בעל .7 .1976-כל האישורים הנ



יעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע ומי מטעמו צד לו, להשתתפותו במכרז זה .8 אין מנ
ו/או בהתקשרותו בהסכם עם החברה ו/או במתן השירותים לחברה ואין ניגוד עניינים 

בכל מקרה של מחלוקת ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מתן השירותים. בין המציע
.החברהבין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים, תכריע דעת 

רשאית, בין היתר, לקבוע שניגוד עניינים של המציע מהווה עילה החברהמובהר, כי 
ה.לסיום מיידי של ההתקשרות עם הזוכה ו/או לביטול

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

כאמור לעיל.

.לתיבת המכרזים במשרדי החברה,29.11.2016–המועד האחרון להגשת הצעות 

י החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות המוסמכות,  יסת עובדי המציע למתקנ כנ

המכרז.כמפורט במסמכי

יתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם את מסמכי המכרז  תשלום (בתאום ללא נ

במשרדי החברה maya_b@pei.co.ilדוא"ל פנייה לאו 2018353-073מראש באמצעות פקס מס' 

.1ה בקומ, א.ת. הרצליה, 3הסדנאות ברחוב

חריותו הבלעדית להירשם באתר החברה להשתתפות במכרז ולקבלת עדכונים.ובאמציעעל ה

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

הל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות. את הזכות לנ

בעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח וwww.pei.co.ilבאתר החברה מודעה זו מתפרסמת גם 

המחייב הינו הנוסח העברי.


