
                         

                    
         

  
  

  

 
  21/075מכרז מס' 

"החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות  –חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן 

  "העבודה"). –(להלן  רציפות תפקודית -עבודות הנדסה אזרחית וצנרת במסוף האשל 

  .ימי לוח 250 ינההתקופת הביצוע  . 1

המציעים  ₪, 5,317,057החברה מוכנה לשלם עבור השירותים המבוקשים סך של עד  . 2

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

 עמידה בתנאי הסף, תזכה במכרז.

  תנאי הסף להשתתפות במכרז . 3

 .וכספי מותאם להצעתו 260המציע רשום במרשם הקבלנים בסיווג מקצועי  .3.1

כקבלן ראשי בפרויקט אחד לפחות  1.1.2016המציע שימש במהלך התקופה שמיום  .3.2

להנחת קווי דלק ארציים תפעוליים ו/או קווי הולכה תפעוליים מפלדה בלבד בחברות 

 ,העוסקות בתחום הולכה קווית של דלקים או גז טבעי ו/או בתעשייה פטרוכימית

שלושה פרוייקטים ב או ;לפחות(ללא מע"מ) ש"ח  000,0005,בהיקף כספי של 

 הוא כל אחד מהםשל  הכספייקף הכאמור בתקופה האמורה, שה  םקווי להנחת

 ש"ח לפחות."מ) מע(ללא  1,500,000

, רשום ברשם מטעמומשנה מוצע  קבלן, או המציע, 3.1בנוסף לאמור בסעיף  .3.3

 .להצעתווכספי מותאם  150הקבלנים בסיווג 

שנים האחרונות ה 5במהלך ניסיון מוכח  ,קבלן משנה המוצע מטעמולאו  ,למציע .3.4

הנדסה אזרחית, מתכת וקונסטרוקציה בחברות  של(לכל הפחות)  פרויקטים 2בביצוע 

העוסקות בתחום אחסון דלקים או גפ"מ, ו/או הולכה קווית של דלקים או גז טבעי ו/או 

 הוא לפחות פרויקטכל  כספי שלה פוהיקכש ,זיקוק דלקים ו/או בתעשייה פטרוכימית

 ."מ)מע(ללא  ₪ 600,000

 כמפורט במסמכי המכרז. ,המציע ישתתף בסיור קבלנים .3.5

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול             .3.6

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

 רזמנים למכזח לו . 4
  

 13.4.2021 קבלנים סיורמועד 

 18.4.2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 28.4.2021 המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

  



                         

                    
         

  
  

  

  כללי . 5

הצעת המציע תכלול את כל המסמכים הנדרשים, הכל בהתאם להנחיות המפורטות  .5.1

  בחוברת המכרז. 

הגשה פיזית לתיבת המכרזים ב להגשתןהמועד האחרון עד  תוגשנה ההצעות .5.2

  במשרדי החברה; 

כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות  .5.3

  המוסמכות, כמפורט במסמכי המכרז.

 ינטרנט של החברה בכתובתאת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר הא .5.4

www.pei.co.il –  מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שרותים. –מכרזים  

  יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז. .5.5

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה  לאהחברה  .5.6

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

  מתאימות.

ובעיתונות בשפה הערבית,  www.pei.co.ilמודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה  .5.7

  הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי. אך

 יגבר, המכרז מסמכי לבין המודעה נוסח בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .5.8

 .המכרז במסמכי האמור

  


