לקוח יקר ,אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

מכרז פומבי לשירותי מינוף והובלה
) ") ( INGL/TENDER/2017/14המכרז"(

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"( ,חברה ממשלתית ,מפרסמת בזאת מכרז פומבי ,עם הליך תחרותי נוסף ואפשרות
ליצירת מאגר ספקים ,לשירותי מינוף והובלה.
ההתקשרות תהא לתקופה של  12חודשים ,כאשר לחברה תהא שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות שתי תקופות
נוספות בנות  24חודשים כל אחת.
מציעים העומדים בתנאי הסף שלהלן נכון למועד הגשת ההצעה מוזמנים להגיש הצעה במכרז:
תנאי הסף
• המציע הינו חברה רשומה במרשם רשם החברות בישראל או עוסק מורשה בישראל ובעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,תשל"ו – ; 1976
• המציע הוא בעלים )לרבות בליסינג( של לפחות  10משאיות בעלות מנוף עם יכולת הנפה בטווח של בין  28ל  -125טון/למטר,
משנת ייצור  2010ואילך.
• המציע מעסיק לפחות  5נהגים אשר:
• כל אחד מהם בעל רישיון נהיגה תקף למשאית מנוף מאחד הסוגים המפורטים בסעיף  3.2לפחות;
• לכל אחד מהם ניסיון שלא יפחת מ  3 -שנים בנהיגת משאית מנוף;
• לכל אחד מהם לעיל רישיון תקף להפעלת מנוף מאחד הסוגים המפורטים בסעיף  3.2לפחות.
מידע כללי
ניתן לקבל את מסמכי המכרז המלאים להגשה ,או לעיין בעותק מלא שלהם ללא תשלום במשרדי החברה בכתובת :מגדל
עתידים ,קריית עתידים ,ת"א ,קומה .32
על המציעים להגיש את הצעותיהם במסירה ידנית באגף התפעול של החברה שבמשרדי החברה בכתובת דלעיל ,לא יאוחר
מיום  19.7.2017בשעה ) 16:00בערבי וימי חג ,חול המועד ,שישי ושבת לא תתאפשר הגשת הצעות( .על המציעים לצרף
להצעותיהם את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
לקבלת הבהרות יש לפנות באמצעות דוא"ל ,daniel@ingl.co.il :לא יאוחר מיום  .4.7.2017תשובות החברה לשאלות
ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא ,ושומרת על זכותה לשנות את תנאי ההליך ,לקבוע
אמות מידע מפורטות יותר ולנהל משא ומתן עם מציעים ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו ורק לו תוקף מחייב ,וכל התנאים וההסתייגויות הכלולותבמסמכי המכרז
יחולו גם על מודעה זו.

הלקוח  :נתיבי הגז
הגהה1 :

