
 

                

 

 17-089 מכרז מס'

                      עבור:"החברה"( מזמינה בזאת הצעות  –)להלן  חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

כתב הכמויות לבהתאם  - לרבות אופציה )כמפורט במסמכי המכרז( ,צינורות פלדה לדלק

 למסמכי המכרז )להלן "הטובין"(. פיםהמצור מפרט הטכניוה

 :ת הטוביןאספקמועד 

ימים קלנדריים לאחר קבלת הזמנה מהחברה,  120 -תתבצע לא יאוחר מלמחסן החברה האספקה 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 .₪ 100,000בסך של ההצעה להבטחת או צ'ק בנקאי המציע ימציא ערבות בנקאית  .1

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה,  .2

 ר תיעשה מראש ובכתב. בהתאם לנהלי החברה. השעיה כאמו

המציע סיפק בהצלחה, במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות,  .3

  .₪  2,500,000, בסכום מצטבר מינימלי של API-5Lצינורות העומדים בתקן 

במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון ,להגשת הצעות,  יצרן הטובין סיפק בהצלחה .4

 .EURO 625,000בסכום מצטבר מינימלי של  ,API-5Lצינורות העומדים בתקן 

 היה חיובי. 2016ההון העצמי של המציע בדוחות המבוקרים של שנת  .5

ניתן להגיש בלבד  20לצינור ". OECDהטובין ייוצרו במפעל הממוקם במדינה השייכת ל  .6

 .EUR-1בעל תעודת  הצעות מיצרן

ככל שהמציע הוא תאגיד ישראלי, הוא בעל אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות  .7

 .1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו 

 הטובין עומדים בדרישות המפרט הטכני ו/או כתב הכמויות, להנחת דעתה של החברה. .8

לעניין  המציע רשום בכל מרשם המתנהל ע"פ דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין, .9

ן נושא יקיים לעני אםואם קיים לעניין, וככל שהמציע הוא ישראלי,  נושא ההתקשרות,

 המציע עומד - 1953-מעותו בחוק התקנים, תשי"גההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמש

 .בדרישות התקן

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

 י המכרז.במסמכ מפורטהטכני, כ

 – )בכתובת שלהלן( שבמשרדי החברה לתיבת המכרזים להגשת הצעותהמועד האחרון 

17.10.17. 

 .  www.pei.co.ilבכתובת  להוריד מאתר האינטרנט של החברהאת מסמכי המכרז ניתן 

 לצורך קבלת עדכונים. באתר החברה )לכל מכרז בנפרד(על הספק ובאחריותו הבלעדית להירשם 

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

 זכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.את ה

http://www.pei.co.il/


 

                

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

 המחייב הינו הנוסח העברי.

http://www.pei.co.il/

