
 
 הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה למערכת סיבים אופטייםלפומבי  מכרז

על  מכרז בזאת מפרסמת, מלאה ממשלתית בבעלות חברה"(, החברה)" מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי
יכללו קבלנים לביצוע עבודות לתחזוקה, איתור ותיקון של מערכת הסיבים להקים מאגר קבלנים שבו מנת 

 מבין, המכרז לתנאי בהתאם תיעשה ים שייכנסו למאגר החברהבמציע הבחירה. האופטיים של החברה
 .להלן יפורטו עיקריהם אשר המכרז במסמכי הסף המפורטים בתנאי עומדים שימצאו המציעים

 סף תנאי
 100או  1א 240בפנקס רשם הקבלנים בישראל בלפחות אחד מהענפים להלן:  המציע הינו קבלן רשום .1

 . 1א 160או  1ג
שירותי תחזוקה למערכות סיבים אופטיים  בעצמוהמציע סיפק  ,2017 – 2013השנים  חמשבמהלך  .2

 אורכיות לשלשה לקוחות שונים לפחות ואחת מהתקשרויות אלה עודנה בתוקף במועד הגשת ההצעה.
בעלים של ציוד לפריסה, השחלה והלחמה של סיבים אופטיים, ציוד מדידה ובדיקת המציע הוא  .3

צוותים מיומנים ומנוסים לביצוע  2( של מערכות סיבים אופטיים, ומעסיק לפחות OTDRתקינות )
 עבודות מסוג זה.

 - 2014שנים שלוש הש"ח )לא כולל מע"מ( בממוצע ב 1,000,000בהיקף של שנתי למציע מחזור הכנסות  .4
2016. 

 .1976 - ו"תשלה, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל בעל המציע .5
  קבלת מסמכי המכרזו כללי מידע

 שכתובתו, החברה של האינטרנט באתרולהוריד אותם  המכרז מסמכיעיין בל ניתן :www.ingl.co.il ,
: אלקטרוני בדואר לחברה לפנות ניתן המכרז במסמכי לעיון בקשר לברורים "מכרזים".תחת לשונית 

tender@ingl.co.il-c.  
 בשעה  4/1/2018 ליום עד האמורה ל"הדוא כתובת באמצעות הבהרה שאלות להעביר יוכלו מציעים

שאלות הבהרה לאחר התאריך האמור ועד זמן סביר קודם , אלא ככל שהחברה תאשר הגשת 12:00
 .להגשת ההצעות

 עתידים במגדל החברה במשרדי המכרזים לתיבת ידני באופן הצעותיהם את להגיש המציעים על ,
 יאוחר ולא 11/1/2018 מיום החל, הכספים אגף מזכירת אצל, אביב תל, עתידים קריית, 32 קומה

 .14:00 בשעה 14/1/2018 יוםמהמועד האחרון להגשת הצעות ב
 וכי בלבד בתמצית זו במודעה מוצגים המכרז פרטי ויתר הסף תנאי כי ,בזאת מובהר ספק הסר למען 

 תנאי את לשנות הזכות את לעצמה שומרת החברה. המכרז במסמכי המופיע זה הוא המחייב הנוסח
 את לבטלזכותה  על שומרת החברה. המכרז במסמכי כמפורט הכל, במכרז נוספים תנאים וכן הסף

 .דין כל להוראות ובכפוף הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, המכרז
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