
                         

                    
         

  
  

  

 
  /21220מכרז מס' 

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

 –(להלן בדיקות רדיוגרפיה ובדיקות אל הרס לריתוכי צנרת דלק בפרויקט הרציפות תפקודית 

  "העבודה").

יקף להגדיל את ה ותאופצי יהיו שתילחברה  עד סיום השירותים.הינה  התקשרותקופת הת

", כל 12ק"מ הנחת צנרת דלק בקוטר  60 -ההתקשרות לביצוע עבודות דומות בהיקף של כ

  אחת או חלק מהן. 

ציעים המ ₪, 1,021,000החברה מוכנה לשלם עבור השירותים המבוקשים סך של עד 

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

 ה במכרז.בתנאי הסף, תזכ

  תנאי הסף להשתתפות במכרז:

 . מציע מוסמך ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדותה . 1

 ם להנחתבפרויקטי NDTבדיקות לפחות של  םפרויקטי 3בביצוע מוכח למציע ניסיון  . 2

 15ק"מ (לפחות) כל אחד, או פרויקט אחד של הנחת צנרת באורך  5באורך  צנרת

, (רדיוגרפיה/אולטראסוני) ופיענוחן API- ו ASMEשבוצעו ע"פ תקני  ק"מ (לפחות)

  שנים האחרונות. 5 -במהלך ה

לפחות ע"פ  2ברמה  ךמוסמאחד,  בשטח דיקהבמבצע המציע מעסיק לפחות  . 3

ASNT  .בעל ניסיון של שנה לפחות בביצוע עבודות דומות ,  

, ASNTלפחות ע"פ  3ברמה ך אחד, מפענח בדיקות מוסמהמציע מעסיק לפחות  . 4

  שנה לפחות בביצוע עבודות דומות.  בעל ניסיון של

  ) המלצות אודות טיב עבודתו מאת שני מזמינים שונים. 2למציע לפחות שתי ( . 5

למציע אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  . 6

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

  חשבונות כדין, ואישור על דווח למע"מ).

 . מסמכי המכרז, כמפורט ב03.11.20השתתפות בסיור קבלנים שייערך ביום  . 7

  

צעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט המציע יצרף לה

  הטכני, כאמור לעיל.



                         

                    
         

  
  

  

. ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: 24.11.2020 הוא המועד האחרון להגשת הצעות

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

  .זדוא"ל מיועד, כמפורט במסמכי המכר

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 

  מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. –מכרזים 

  רז .יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכ

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 

  וסח המחייב הינו הנוסח העברי.הנ


