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מקורות חברת מים בע"מ
יחידת רכש ולוגיסטיקה

בקשה לקבלת מידע ( P-61/2020 )RFIלסננים מיקרוניים
מקורות חברת מים בע"מ מעוניינת לקבל מידע לגבי יצרנים וספקים פונטציאליים שבאפשרותם לספק סננים
מיקרוניים למתקני התפלה לצרכים שוטפים .בקשת  RFIזו מכוונת לחברות שביכולתן לספק כמות מתאימה
של סננים מיקרוניים באיכות והספציפיקציה המתבקשת .על הסננים לעמוד בתקנה " – 5452בדיקת מוצרים
הבאים במגע עם מי שתייה" ,והכל בהתאם למפורט במסגרת מסמך זה .במקרה והסנן לא עומד בתקנה ,5452
אך עומד בתקן בינלאומי דומה( NSF/ANSI 61או  ,(AS/NZS 4020+NSF372יצרף העונה לבקשה זו תעודת
עמידה באותו התקן בתשובתו לבקשה.
הבקשה מתארת את הדרישה הטכנולוגית ,ומגדירה את המידע הנדרש מהעונים .אין לראות בבקשה זו מכרז
ו/או תהליך לבחירת ספק .כמו כן אין לראות בפניה זו כל התחייבות של מקורות לביצוע פעילות המשך לתהליך
זה ,כולל התקשרות עתידית.
רישום וקבלת מסמכי הליך RFI
עותק של מסמכי ההליך זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת " ."SourcingVisionלרישום
וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות למר איתמר תל אור בכתובת  itelor@mekorot.co.ilבציון
הפרטים הבאים :שם החברה המבקשת ,שם פרטי ומשפחה של איש הקשר ,כתובת ,מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד,
כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה  /עוסק מורשה .עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש
וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי ההליך כאמור ולשם הגשת הצעה
באמצעות המערכת .יש לאשר קבלת מסמכי ההליך באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר
האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל .לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות
ככל ויהיו .כן ניתן לעיין במסמכי ההליך ביחידת רכש ולוגיסטיקה במקורות הממוקמת בבנין מקורות ,רחוב
לינקולן  9תל אביב ,קומה ( 2מסדרון  ,)Cבימים א'-ה' בשעות  ,15:00 – 09:00יש לפנות למר איתמר תל אור
 ,03-6230566מסירת עותק של מסמכי ההליך הנה בכפוף למסירת פרטים כאמור לעיל לצורך רישום למערכת.
הגשת הצעות בהליך  - RFIהמציע ירשם לצורך הגשת הצעתו במערכת  Sourcingvisionבהתאם להוראות
המפורטות לעיל.
המועד האחרון להגשת הצעה הינו בתאריך  8.2.2021בשעה  12:00בצהריים.
מקורות שומרת על זכותה לפנות למי מהעונים לפניה זו בבקשה לקבל ממנו הבהרות נוספות ביחס למידע
שיימסר על ידו במסגרת הליך זה ,ועל זכותה להיפגש עם מי מהם כדי שתוכל לקבל הסברים והבהרות על
תשובותיו.
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רשימת העונים שתתקבל בעקבות פניה זו אינה מהווה מעצם מתן המענה רשימת מציעים סגורה לצורך ביצוע
הליך תחרותי כל שהוא ככל שאכן יערך הליך שכזה ,ולא יהיה לעונים כל מעמד מיוחד בהליך כאמור רק מעצם
השתתפותם בהליך זה.
המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים http://www.mekorot.co.il

