
 

 /31617מכרז מס' 

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

 "העבודה"). –(להלן  הובלה ועבודת מנוף במתקני החברה

לחברה תהיה אופציה להארכה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, הינה שנה. תקופת הביצוע 

 אחת.חודשים כל  12בשתי תקופות נוספות של 

. 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

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

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

 פטור) שלא תלויים ועומדים נגדו הליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים. 

שנים  5 -בלשלושה לקוחות לפחות  מוכח במתן שירותי הובלהלמציע נסיון  .2

 .  האחרונות

  2014-2016ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המציע, מפעילות שוטפת, בשנים  .3

לשנה, וכן בדוחות הכספיים של המציע לשנת ₪  1,000,000לא פחת מסכום של 

 לא נכללה הערת "עסק חי". 2016

 היה חיובי. 2016מבוקרים של שנת ההון עצמי של המציע בדוחות ה .4

המציע כשיר להתמודד במכרזי החברה, ואינו מושעה מהתמודדות בעת הגשת  .5

 ההצעה, בהתאם לנהלי החברה. השעיה כאמור תיעשה מראש ובכתב. 

 למציע רישיון למשרד הובלה כמתחייב בחוק. .6

וי המציע מעסיק באופן קבוע קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינ .7

 מטעם משרד התחבורה בהתאם למתחייב בחוק.

 למציע היתר בתוקף להובלת חומרים מסוכנים. .8

, כאמור ש"ח 100,000 המציע ימציא ערבות בנקאית לקיום ההצעה, על סך .9

 במסמכי המכרז.

 למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול .10

 .1976 –תשל"ו חשבונות ותשלום חובות מס), ה

 

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

 הטכני, כאמור לעיל.

 

 .לתיבת המכרזים במשרדי החברה, 19.12.2017- המועד האחרון להגשת הצעות 
 



כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות 

 כמפורט במסמכי המכרז.המוסמכות, 

 

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

) במשרדי  liat@pei.co.ilאו פנייה לדוא"ל  9528139-09מראש באמצעות פקס מס' 

 .1, א.ת. הרצליה, בקומה 3החברה ברחוב הסדנאות 

 

ן החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה שומרת אי

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

ובעיתונות בשפה הערבית, ברם  www.pei.co.il רהמודעה זו מתפרסמת גם באתר החב

 ב הינו הנוסח העברי.הנוסח המחיי
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