
                         

                    
         

  
  

  

 
  /20920 מכרז מס'

שירות שנתי ל"החברה") מזמינה בזאת הצעות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

  "העבודה"). –(להלן לבדיקה ותחזוקה של מטפים וציוד כיבוי אש 

, עפ"י שיקול דעתה תהיה אופציה להארכת החוזהשנה. לחברה להינה ההתקשרות קופת ת

  חודשים כל אחת או חלק מהן. 12תקופות נוספות של  3 -הבלעדי, ב

המציעים  ₪, 128,675החברה מוכנה לשלם עבור השירותים המבוקשים סך של עד 

מתבקשים להציע הנחה ממחיר זה, וההצעה הזולה ביותר, מבין ההצעות שיוכיחו עמידה 

 זכה במכרז.בתנאי הסף, ת

  תנאי הסף להשתתפות במכרז:

חברות לפחות,  3 -המציע מספק שרותי אחזקה שנתית למטפים וציוד כיבוי אש נייד ל . 1

השנים האחרונות  3 -בפריסה ארצית (מבאר שבע ועד יוקנעם בצפון), במהלך ה

  עד היום).  2017ברציפות (משנת 

ית (מבאר שבע ועד יוקנעם מרכזי שרות (צפון, דרום ומרכז) בפריסה ארצ 3למציע  . 2

  בצפון), הכוללים תחנת שרות למטפים וציוד כיבוי אש נייד.

למציע מבדקה מאושרת או התקשרות בתוקף עם מבדקה מאושרת, המאושרת  . 3

כחברה לביצוע בדיקות תקופתיות לצרכי תחזוקה של גלילים מטלטלים לגזים בהתאם 

  .712לת"י 

 129למציע הסמכה כחברה למתן שרותי תחזוקה למטפים מטלטלים כנדרש בת"י  . 4

 . 1חלק 

עובדים המועסקים בהעסקה ישירה  3בכל תחנת שרות (צפון, דרום ומרכז) לפחות  . 5

 עובדים בסך הכל).  9ע"י המציע, שהינם תחזוקאי מטפים מוסמכים (

לצורך מילוי  ABC94שימוש באבקה למילוי מטפים מסוג  ייעשהבכל תחנות השרות  . 6

  ולצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, יעשה שימוש באבקה זו בלבד. מטפים,

 .ISO9001החברה מוסמכת ל  . 7

אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום למציע  . 8

, (אישור רואה חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי 1976 -חובות מס) התשל"ו 

  כדין, ואישור על דווח למע"מ). חשבונות

  
  
  
  



                         

                    
         

  
  

  

  
  

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

  כאמור לעיל.

  

 . ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: או27.10.2020 הוא המועד האחרון להגשת הצעות

לחשבון דוא"ל  הגשה דיגיטלית) 2( או ;לתיבת המכרזים במשרדי החברה) הגשה פיזית 1(

  .מכי המכרזסכמפורט במ מיועד,

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 

  ניות ונותני שרותים.מכרזים לעבודות קבל –מכרזים 

  יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז .

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  www.pei.co.il מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה 

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.


