
  

 17-111 מכרז מס'

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

ופה של שנה )הכולל אופציה להארכתו בשנתיים נוספות( לאספקה, מפעם בהסכם לתק

 למסמכי המכרז )להלן "הטובין"(. המצורףכתב הכמויות לבהתאם  -לפעם, של אביזרי צנרת 

 מועד אספקה:

ימי  7 -תתבצע לא יאוחר מ ,ו/או אשקלון טרמינל קריית חייםבמתקן   החברההאספקה למחסני 

 לאחר קבלת הזמנה מהחברה.  עבודה

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי  ציעהמ .1

רעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים או עוסק מורשה )או פטור( יחדלות פ

 שלא תלויים ועומדים נגדו הליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים. 

לים לקוחות גדו לשלושהבאספקה ישירה טובין מהסוג המוצע במכרז המציע מספק  .2

   .2014, החל משנת לשלוש שנים₪  500,000 בהיקף מצטבר של מעללפחות 

למחסני החברה הראשיים באשקלון  טוביןלספק את ההלוגיסטית למציע היכולת  .3

ית חיים, וכן, לפי דרישת החברה, אף לאתרי באר שבע, אלרואי, נמל חיפה יובטרמינל קר

 ובילו. 

לא   2014-2016, מפעילות שוטפת, בשנים המציעממוצע מחזור ההכנסות השנתי של  .4

לא  2016ל המציע לשנת , וכן בדוחות הכספיים שלשנה₪  1,000,000פחת מסכום של 

 ."עסק חי" נכללה הערת

 .חיוביהיה  2016של המציע בדוחות המבוקרים של שנת הון עצמי ה .5

כמפורט במסמכי  ,ש"ח 10,000ית להבטחת ההצעה ע"ס המציע ימציא ערבות בנקא .6

 המכרז. 

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

 .1976 –ציבוריים, תשל"ו גופים 

דדות בעת הגשת ההצעה, אינו מושעה מהתמוכשיר להתמודד במכרזי החברה, והמציע  .8

 בכתב. מראש ו בהתאם לנהלי החברה. השעיה כאמור תיעשה

 כתב הכמויות, להנחת דעתה של החברה. או/הטובין עומדים בדרישות המפרט הטכני ו .9

המציע רשום בכל מרשם המתנהל ע"פ דין וברשותו הרישיונות הנדרשים על פי דין, לעניין  .10

נושא ההתקשרות, ואם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק 

 המציע עומד בדרישות התקן. - 1953-י"גהתקנים, תש



  

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

 כמפורט במסמכי המכרז.

, הרצליה  3ברחוב הסדנאות המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה 

 .12/12/2017 – פיתוח 

ברה )לכל מכרז בנפרד( לצורך קבלת בלעדית להירשם באתר החל הספק ובאחריותו הע

 .עדכונים

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

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

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח  www.pei.co.il מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

 המחייב הינו הנוסח העברי.

 

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

