מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

מכרז פומבי לקבלת הצעות לשרותי יועצים גיאוטכניים עבור וועדת מאגרים
ארצית ובקרה גיאוטכנית למאגרים בפיתוח
מכרז מס'  / 77 – 2020ש
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז למתן שרותי ייעוץ גיאוטכני עבור
ועדת מאגרים ארצית ובקרה גיאוטכנית למאגרים בפיתוח הכל בהתאם למסמכי ההליך המצורפים למסמך זה.
מקורות מתפעלת ומתחזקת כ 80-מאגרי עפר ברחבי הארץ .לצורך הפחתת סיכונים בפריצות מאגרים והגברת בטיחות
המאגרים ( )Safety Damמקורות מבצעת פעולות אחזקה שוטפות ,סקרים ,בדיקות קרקע ,תכנון וביצוע של עבודות
גיאוטכניות.
כאמור חומר הגלם המרכזי בבניית מאגרים הינו הקרקע המקומית אשר משתנה ממאגר למאגר .אחזקת המאגר
דורשת ידע מקצועי של יועצים גיאוטכנים .על מנת להבטיח רמת אחזקה ותכנון גבוהה מקורות החליטה לאמץ את
תקן  Design Standard No. 13של ה ,U.S.B.R -אשר עוסק ברוב האספקטים הגיאוטכניים הקשורים לתכנון ,ביצוע
ואחזקת מאגרים ,כתקן מחייב לתכנון ,שיקום ואחזקת מאגרים.
מקורות מקיימת דיונים הנדסיים תקופתיים בנושאי אחזקה ותכנון מאגרים במסגרת ועדת מאגרים ארצית .לועדה
מגיעים נושאים גיאוטכנים כגון דוחות בקרת יציבות ,טיפול הנדסי בסוללות מאגרים ,מדיניות אחזקת מדרונות ועוד.
בדיוני הועדה נוכחים מהנדסי המאגרים בחברה אשר אינם מומחים בהנדסת קרקע וביסוס ולכן אינם יכולים לקחת את
מלוא האחריות בנושאים גיאוטכנים מקצועיים.
לאור המפורט ,קיים צורך בחברת מקורות בליווי מקצועי של התחום הגיאוטכני ונדרש להעסיק יועצים מומחים בעלי
ניסיון מאגרים
מוזמנים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמך זה .מציע אשר לא יעמוד
בתנאי סף אחד או יותר ,הצעתו לא תידון.
תקופת ההתקשרות נשוא הליך זה הינה  12חודשים .למקורות שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-
 24חודשים ולאחריה בתקופה נוספת של  24חודשים (סה"כ  5שנים כולל אופציות) הכול בהתאם למפורט במסמכי
המכרז המלאים.
יובהר ,כי היועץ אשר יוצע במסגרת הצעה זו ,בין אם מגיש ההצעה בעצמו ובין אם יועץ מטעם חברה ,נדרש להיות
היועץ אשר יבצע את השירותים עבור מקורות בפועל ולא ניתן יהיה להחליף את היועץ ,אלא בהתאם לאמור בהסכם
המצורף להליך זה שבמסמכי המכרז המלאים.

מובהר ומודגש בזאת כי בכוונת מקורות להתקשר עם עד  2מציעים ,כי לאף אחד מן המציעים שיזכו לא תהיה בלעדיות
במתן השירותים וכי בכל מקרה מקורות שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בעתיד גם עם אחרים לביצוע עבודה
נשוא השירותים ,הכל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לנסיבות ולא תהא למציעים שיזכו כל תביעה ו/או דרישה
ממקורות בשל כך.

קבלת מסמכי המכרז
הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
לצורך קבלת מסמכי המכרז על המציעים להירשם למערכת המקוונת "."SourcingVision
לרישום וקבלת קישור למערכת יש לפנות לכתובת  enuriel@mekorot.co.ilבציון כל הפרטים הבאים :שם החברה,
שם פרטי ומשפחה של איש הקשר ,כתובת ,מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל ומספר ח.פ או מספר עוסק
מורשה .עם הרישום תשלח מהמערכת הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת,
קבלת מסמכים ,הודעות והבהרות ,ככל שתהיינה ,והגשת הצעה באמצעות המערכת .יש לאשר הדוא"ל באמצעות
לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל .לדואר האלקטרוני המוגדר
ישלחו הדעות והבהרות ככל ויהיו.
לכל משיב שנרשם כאמור לעיל תישלח לכתובת הדוא"ל המוגדרת במערכת חוברת הדרכה והסברים לשימוש
במערכת .ניתן לפנות לנציג מקורות לשם קבלת הדרכה טלפונית אישית בנוגע להגשת מענה באמצעות המערכת
בדרך המפורטת בסעיף  2.3לעיל .מובהר כי מקורות אינה מתחייבת לתת תמיכה טכנית במהלך  3ימי העסקים שלפני
המועד האחרון להגשת מענה ,וכי התמיכה תינתן רק בשעות העבודה המקובלות במקורות.

תנאי סף
רשאים להשתתף בהליך מציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויש בידם הידע ,היכולת ,כוח אדם מיומן וציוד מתאים
לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים ,העומדים בכל תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן ומפורטים
במסמכי ההליך המלאים:
 .1על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין.
 .2השכלה – על היועץ להיות בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ובעל תואר שני בהנדסה אזרחית עם התמחות
בגיאוטכניקה.
 .3ניסיון המציע  -על היועץ שהוצג בתנאי סף  2לעיל ,להיות בעל ניסיון מקצועי מוכח בביצוע של לפחות  2עבודות
תכנון גיאוטכני למאגרים ,שתכנונם הסתיים בעשר ( )10השנים האחרונות ,ושכל מאגר הינו בנפח איגום
מינימאלי של  100,000מ"ק .על התכנון לכלול שימוש בתוכנות מחשב לניתוח זרימה ולחישובי יציבות בשיטת
אלמנאטים סופיים ושיווי משקל גבולי דוגמת  PLAXISו/או .SLIDE
 .4על היועץ שהוצג בתנאי סף  2לעיל ,להכיר את עקרונות והנחיות תקן ב Design Standard No. 13 -של
.U.S.B.R.

הגשת הצעות
המציע יגיש את הצעתו ,לתיבת הצעות מקוונת במערכת  ,Sourcingvisionבהתאם למפורט במסמכי המכרז המלאים

וזאת עד המועד האחרון להגשת הצעות :מיום  25.01.2021בשעה  12:00בצהריים.

תנאים כלליים
מקורות איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ,איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ,והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים הליך של  ,Best & Finalאחד או יותר ו/או לבטל את המכרז
על פי האמור במסמכי המכרז ו/או על פי צרכיה.
מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.
מקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז ,לקבל חלקים מההצעה ,או לממשה בשלבים;
ובנוסף ,שומרת לעצמה את הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל מכרז זה ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן
מכרז זה או מועדיו בכל עת ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם .הודעה על הביטול/העדכון

תשלח לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז כמתואר לעיל.

הבהרות
לבירורים ,שאלות והבהרות ניתן לפנות ,בכתב בלבד ,באמצעות כתיבת הודעה במערכת " "SourcingVisionו/או
באמצעות טעינת קובץ בלבד למערכת .בעת טעינת הקובץ יש לבחור את סיווג הקובץ :שאלה/הבהרה .באחריות
המשיב לוודא קבלת ההודעה בטלפון  .03-6230450מובהר כי אין לפנות לנציג מקורות הנ"ל בקשר למכרז זה
באמצעות טלפון ,פקס או דוא"ל (למעט לצורך וידוא קבלת הודעה כאמור) אלא אך ורק באמצעות מערכת
" "SourcingVisionכאמור לעיל.
בקשות להבהרות יתקבלו עד ליום 10.01.2021בשעה  12:00בצהרים.
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב לכלל המציעים הפוטנציאלים בהליך זה ,ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמך זה .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה את מקורות ,ואין להסתמך על כל תשובה שניתנה
בע"פ בלבד.

ועדת המכרזים המרכזית

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il
המודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה העברית והן בעיתונות בשפה הערבית
יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית

