
 

 

 מחלקת רכש והתקשרויות -כספיםאגף 

 

 בתחום התכנון הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת ספקים/מציעים

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחברת קו מוצרי דלק בע"מ )"החברות"( מבקשות בזאת לערוך רשימת 

 )"רשימת מציעים"(, בתחומים המפורטים להלן. ספקים מתאימים בכח

רשימת המציעים תשמש את החברות לצורך עריכת מכרזים סגורים, בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, 

 )"החקיקה"(.  2991–ותקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 2991–התשנ"ב

ם נכללים ברשימות  ואשר אינספקים הרואים עצמם מתאימים ומעוניינים להיכלל ברשימת המציעים, 

, מוזמנים להגיש מעטפה ובה טופס הבקשה המופיע באתר האינטרנט במועד פרסום הודעה זו החברה

(, בתוספת כל  הפרטים והמסמכים הנדרשים, לפי העניין, וכן אישור  www.pei.co.ilשל החברה )שכתובתו 

בוריים ותעודת עוסק מורשה )לפי בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות ע"פ חוק עסקאות גופים צי

 העניין(. על המעטפה יש לציין "רשימת מציעים". 

 .99-9318219לבירורים בקשר עם מודעה זו  יש לפנות בכתב בלבד אל גב' ליאת שרון בפקס: 

הפניות תיבחנה בידי ועדת המכרזים של החברות בהתאם להוראות החקיקה. ספקים שימצאו מתאימים לפי 

 ועדה יכללו ברשימת המציעים, והודעה על כך תישלח להם. שיקול דעת ה

 להלן התחומים בהם מעוניינת החברה לערוך רשימות מציעים:

 מתכננים לעבודות צנרת, ציוד, קונסטרוקציה וכיבוי אש. .1

 מתכננים לעבודות הגנה קתודית. .2

 מתכננים לעבודות מכשור וחשמל. .3
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 טופס למילוי ע"י מציע שרותים

 .לחץ כאן להזנת טקסט: שם החברה

  .לחץ כאן להזנת טקסט: מס' ח.פ./ עוסק מורשה

 .לחץ כאן להזנת טקסט: איש קשר

 .לחץ כאן להזנת טקסט: תפקיד בחברה

 .לחץ כאן להזנת טקסט: טלפון

 .לחץ כאן להזנת טקסט: נייד

 .לחץ כאן להזנת טקסט: פקס

 .לחץ כאן להזנת טקסט: דואר אלקטרוני

 .לחץ כאן להזנת טקסט: כתובת

 

 תחום ההתקשרות : )יש לסמן תחום התקשרות אחד או יותר(

 קונסטרוקציה וכיבוי אש., ננים לעבודות צנרת, ריתוך, ציודמתכ ☐

 מתכננים לעבודות הגנה קתודית.  ☐

 מתכננים לעבודות מכשור וחשמל. ☐

 

התנאים הבאים, לפי העניין, ולצרף מסמכים להוכחת בכדי להיכלל ברשימת המציעים יש לעמוד בכל 

העמידה כאמור במקום שאלה נדרשים. ספקים אשר לא יעמדו בתנאים המפורטים להלן ו/או לא יספקו 

 מסמכים כנדרש, לא תישקל פנייתם:

 מערכות צנרת דלק חיים ומיכלי על פירוט ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון  .2

 – אחסון  ושמות הלקוחות בשנתיים האחרונות, תוך ציון שם ומספר הטלפון של איש הקשר

 יש לצרף מסמכים להוכחת סעיף זה.

אזרחית, הגנה קתודית למשרד התכנון יכולת נתינת שירותים בתחום: קונסטרוקציה, הנדסה  .1

 יש לצרף מסמכים להוכחת סעיף זה. –והנדסת חשמל 

שים למערכות צנרת דלק ו/או למערכות הגנה קתודית, חשמל הכרת ציוד וחומרים הנדר .1

 ומכשור כולל תקני ריתוך.

 שם וקורות חיים של מתכנן הגנה קתודית שזמין לעבודות. .4

 ידע וכ"א מתאים לטפל בקבלת היתרי רשויות ובעלי תשתיות. .3
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 ידע בתוכנות אופיס  ואנגלית טכנית ברמה טובה. .6

 ידע בביצוע מדידות קרקע. .7

וכל תקן רלוונטי אחר ומתן מענה  API  ,ASME ,ANSI ,NFPA, NACEנים הכרת התק .8

 מפורט בכל אחד מהתקנים.

 הכרת התקנות של המשרד להגנת הסביבה בנושא קווי צנרת ומיכול. .9

  .תקנות הבטיחותת הכר .29

, ותעודת עוסק מורשה. יש 2976 –אישור תקף לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .22

 אישורים.לצרף העתק 

    רשאי לצרף לפנייתו כל חומר רלוונטי אחר. המציע .21

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


