
                         

                    
         

  
  

  

 
  /22920מכרז מס' 

שירותי למתן מינה בזאת הצעות "החברה") מז –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

"  12מדידה, איתור תשתיות והכנת מפות הפקעת מקרקעין למקטעים להנחת צנרת 

  "העבודה"). –להלן ( בפרויקט הרציפות התפקודית

  .ימי לוח 90 ינההתקופת הביצוע 

  כרז:תנאי הסף להשתתפות במ

מוכח של מדידת תוואי המיועד להנחת תשתיות דלק ו/או גז באורך למציע ניסיון  . 1

 5ק"מ, במהלך  10ק"מ, כאשר הפרויקט הרצוף המינימלי הינו  50מצטבר של 

פר מס באמצעות זה סף בתנאי עמידה להציג ניתן כי יובהרהשנים האחרונות. 

 .פרויקטים

פות הפקעה באמצעות מודד הפקעות, למציע או מי מטעמו ניסיון מוכח בהכנת מ . 2

השנים האחרונות בהם בוצעו  5פרויקטים במהלך  4ובמסגרת זו ביצע לפחות 

ק"מ לפחות (לכל הפרויקטים יחד),  10מדידות לצורכי הפקעה בסך מצטבר של 

  והוכנו מפות הפקעה. 

 5ק"מ, במהלך  10למציע נסיון מוכח בביצוע סקר ומדידת עצים על תוואי מצטבר של  . 3

השנים האחרונות. יובהר כי ניתן להציג עמידה בתנאי סף זה באמצעות מספר 

  פרויקטים. 

איתור תשתיות תת קרקעיות לאורך רצועת שטח המיועדת עבודות ניסיון בלמציע  . 4

 השנים האחרונות.  5ק"מ לפחות, במהלך  10ועל תוואי רציף של  להנחת צנרת

 כמפורט במסמכי המכרז. ,המציע ישתתף בסיור קבלנים . 5

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול             . 6

  .1976 –חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 

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

  הטכני, כאמור לעיל.

 . ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: או03.11.2020 –עות המועד האחרון להגשת הצ

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

  .מיועד, כמפורט במסמכי המכרז

  



                         

                    
         

  
  

  

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

  כרז.המוסמכות, כמפורט במסמכי המ

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

  מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. –מכרזים 

  יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז .

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

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

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

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.


