מקורות חברת המים בע"מ
הליך מספר 8-2021
מכרז פומבי לבחירת יזם להקמה וחיבור לרשת החשמל והפעלה ותחזוקה
של מתקנים פוטו-וולטאיים ( )PVלייצור חשמל על מאגרים של חברת מקורות
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מקורות חברת המים בע"מ ("מקורות") ,מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לבחירת יזם להקמה וחיבור לרשת
החשמל והפעלה ותחזוקה של מתקנים פוטו-וולטאיים ( )PVלייצור חשמל על מאגרים של חברת מקורות.
מקורות הינה חברה ממשלתית והינה חברת המים הלאומית של ישראל.
מקורות מזמינה בזאת תאגידים ,חברות או שותפויות מקומיות ,כולל מיזמים משותפים ("מציעים") להשתתף במכרז פומבי
לבחירת יזם להקמה וחיבור לרשת החשמל והפעלה ותחזוקה של מתקנים פוטו-וולטאיים ( )PVלייצור חשמל על מאגרים
של מקורות ,והכל בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ("מסמכי המכרז").
המציעים יתחרו במסגרת הליך המכרז על זכות שימוש (לא בלעדית) במאגרים שעליהם:
 .1.4.1יתוכננו ,יוקמו ויחוברו המתקנים הפוטו וולטאיים לרשת החשמל; וכן
 .1.4.2יתופעלו ויבוצעו עבודות התחזוקה של המתקנים,
(ביחד ,להלן" :הפרויקט").
בכוונת מקורות לבחור מציע זוכה אחד ושני כשירים חלופיים לפרויקט ,בהליך מכרזי ,כפי שיקבע על ידי מקורות.
אלא אם כן הוגדרו אחרת במודעה זו ,מונחים אשר מופיעים במודעה זה יהיו כפי שהוגדרו במסמכי המכרז .המידע המופיע
במודעה זו ,כולל בין היתר מידע בקשר לתנאי הסף ,הינו חלקי ולצרכי התרשמות בלבד .אי לכך ,מציעים מחויבים לעיין
במסמכי המכרז בשלמותם ולעמוד בכל התנאים המופיעים במסמכי המכרז .במידה ותמצא סתירה בין מודעה זו לבין
מסמכי המכרז ,יגבר המופיע במסמכי המכרז.

 .2גישה למסמכים
ניתן לקבל את מסמכי המכרז באמצעות מילוי טופס רישום למכרז שיועלה לאתר מקורות ושליחתו לנציג מקורות לעניין זה ,מר
אבי אסייג בכתובת דואר האלקטרוני .assayaga@mekorot.co.il
 .3תנאי סף
מציעים חייבים לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים ,המקצועיים והפיננסיים ,כפי שמופיעים במסמך תנאי המכרז.
 .4מפגש מציעים
מפגש מציעים יתקיים ביום חמישי ה 4-בפברואר  ,2021בשעה ( 10:00זמן מקומי) .המפגש יתקיים באתרים נבחרים של
הפרויקט בלבד (אחד או יותר) או בבניין מקורות ברח' לינקולן  9ת"א ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של מקורות ,או כפי שייקבע
על ידי מקורות בהודעה שתינתן על ידה.
 .5שאלות והבהרות
שאלות הבהרה תוגשנה עד לא יאוחר מיום  21בפברואר  ,2021בשעה ( 12:00זמן מקומי) לידי נציג מקורות לעניין זה ,מר
אבי אסייג בכתובת דואר האלקטרוני .assayaga@mekorot.co.il
 .6הגשת הצעות
הצעות למכרז תוגשנה עד לא יאוחר מיום  21במרץ  ,2021בשעה ( 12:00זמן מקומי) במעטפה סגורה על ידי הכנסתה באופן
ידני בלבד לתיבת המכרז שביחידת המכרזים של מקורות (ת"א ,רחוב לינקולן  ,9קומה .)1
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