
 19/357מכרז 
לשרותי פיקוח "החברה") מזמינה בזאת הצעות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

 "העבודה"). –(להלן  .בקווי ובמתקני דלק בכל הארץעל עבודות 

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

 .תחודשים כל אח 12תקופות נוספות של  חמשב

 תנאי הסף להשתתפות במכרז:

המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל (ואם הוא שותפות עליו להיות  .1
רעון, לרבות פירוק, ישותפות רשומה) אשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פ

הקפאת הליכים או כינוס נכסים. יודגש כי אין להגיש הצעה כמיזם משותף של 
 דו יחד כשותפות רשומה.גורמים שלא התאג

 תקף למתן שירותים בתחום פיקוח וניהול. ISOלמציע תקן  .2

 :ניסיון קודם .3

שנות ניסיון בשירותי ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים הנדסיים  10למציע לפחות  3.1

 .3.2כהגדרתם בסעיף 

 3ור המציע ביצע שירותי ניהול ופיקוח צמוד (כקבלן ראשי לשירותי ניהול ופיקוח) עב 3.2

  01.01.2010"פרויקטים הנדסיים" לפחות, בארץ או בחו"ל, שהחלו לאחר 

 10והסתיימו עד למועד הגשת ההצעות, כאשר שניים מהפרויקטים בהיקף של  

₪ מיליון  40(לא כולל מע"מ) לפחות כל אחד, ופרויקט אחד בהיקף של ₪ מיליון 

 (לא כולל מע"מ) לפחות.

 אחת לפחות של הקמה לעבודות פרויקט -משמעו", הנדסי"פרויקט  זה מכרז לצורך
, כבישים, חשמל קווי, ביוב או מים, דלק, גז צנרת: הבאות האורכיות מהתשתיות

הינה " אורכית"תשתית  יובהר כי ").האורכיות(להלן: "התשתיות  רכבת מסילת
 תשתית עבודת ולא, רצופים"מ ק' מס של תוואי לאורך המבוצעת תשתית עבודת

 .בלבד מבנים כמה או מבנה הקמת כדוגמת"מקומי",  במתחם

 המזמין בין ההסכם להיקף מתייחס לצורך עמידה בתנאי זה, הנדרש הכספי ההיקף
 לא(כלומר,  לעיל כאמור המציע ידי על ופוקח שנוהל הפרויקט של המבצע לקבלן
 ).המציע לבין העבודה מזמין בין ההסכם היקף על מדובר

בעלי תעודה הסמכה להנדסאי מכנות/ הנדסה מפקחים  10המציע מעסיק לפחות  3.3

אזרחית/ מהנדס מכונות / מהנדס הנדסה אזרחית, המועסקים אצלו בהעסקה 

 ישירה.

 ):2ראש צוות פיקוח מטעם המציע (לפחות  3.4

 המציע מעסיק לצורך מתן השירותים לפי המכרז לפחות שני ראשי צוות פיקוח, 

 המקיימים את כל התנאים שלהלן:             



 בעל תואר אקדמי בתחום הנדסה אזרחית או בתחום המכונות. 3.4.1

שנים לפחות בפיקוח ב"פרויקטים הנדסיים" (לפי הגדרתם  10בעל ניסיון של  3.4.2

שנים בתפקיד של מנהל הפרויקט/פיקוח של חברת  3, מתוכן 3.2בסעיף 

 הניהול והפיקוח.

הגדרתם  "פרויקטים הנדסיים" (לפי 3-בעל ניסיון כמנהל פרויקט/פיקוח ב 3.4.3

והסתיימו, כאשר שניים  2012) לפחות, שהחלו לפני שנת 3.3.2בסעיף 

(לא כולל מע"מ) לפחות כל אחד, ₪ מיליון  5מהפרויקטים בהיקף של 

(לא כולל מע"מ) לפחות. ההיקף ₪ מילון  10ופרויקט אחד בהיקף של 

הכספי הנדרש מהמציע, כאמור לעיל (היקף הפרויקט) מתייחס להיקף 

ההסכם בין המזמין לקבלן המבצע של הפרויקט שנוהל ופוקח על ידי מנהל 

הפרויקט (כלומר, לא מדובר על היקף ההסכם בין מזמין העבודה לבין 

 המציע).

בעל ניסיון בניהול לוחות זמנים ותביעות קבלן, תיאומי תשתיות עם גופי צד ג'  3.4.4

 ובניהול כח אדם מקצועי בתחומי עפר, חשמל ומכונות.

 שליטה באנגלית ובעברית ברמה טובה, דיבור וכתיבה. בעל 3.4.5

, freelancerמנהל הפרויקט הנו עובד המציע או עבד אצל המציע, לרבות כ  3.4.6

 .2013לפחות שנתיים ברציפות החל משנת 

                                                        
ור במסמכי , כאמ3.3.2020 המציע ישתתף במפגש מפקחים שיתקיים בתאריך .4

 המכרז.

(א) לחוק עסקאות גופים 2סעיף עומד בכל דרישות בהתאם  תקףמציע אישור ה .5
 .ובעל אישור תקף לעמידה בדרישות אלו 1976-ציבוריים, תשל"ו

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

 הטכני, כאמור לעיל.

 .לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,18.3.2020 – המועד האחרון להגשת הצעות

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

 המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.

 – www.pei.co.ilאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 רותים.מכרזים לעבודות קבלניות ונותני ש –מכרזים 

 יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז .

 

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

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



ובעיתונות בשפה הערבית, ברם  ei.co.ilwww.p מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

 הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.
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