מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

מכרז מסגרת פומבי לאספקה והתקנת דיזל גנרטורים עבור חברת מקורות
מכרז מס'  / 17 – 2021פ
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז מסגרת לאספקה ,הובלה,
פריקה ,התקנה ,הפעלה ומתן שרות תחזוקה (במידת הצורך) של דיזל גנרטורים ,בכל הספק ומתח ובכל רחבי הארץ,
הכל כמפורט במסמכי המכרז המלאים.
העבודה בכל אתר כוללת ,בין היתר ,את המרכיבים הבאים ,כולם או חלקם :אספקה והתקנת דיזל-גנראטורים ,אספקה
והתקנת מיכלי סולר ומבנה ,בניית מאצרה ,עבודות על מבנה קיים (צביעה בצבע אפוקסי ,תריסים ,וונטות ,חציבות
וכו') ,עיגון דיזל -גנראטורים ,עיגון מיכלי סולר ומצברים ,מיגון מגופים למיכלי סולר ,ייצור אספקה והתקנת לוחות
חשמל ,שנאי ,ממיר תדיר/מתנעים רכים ,התקנת מד קיבוליות מצברים ,עבודות מיגון היקפי ,עבודות כיבוי אש ,ביצוע
עבודות חשמל בביתן הדיזל גנרטור כולל אספקה והנחת כבלי כח ופיקוד בין הדיזל גנרטור ללוח חשמל של המתקן,
הפעלה מקומית וכללית ,תחזוקת הדיזלים וכיו"ב ,הכל כמפורט במסמכי המכרז המלאים.
מודגש כי העבודה במכרז כוללת אספקת כל החומרים הנדרשים לביצוע שלם ומושלם של העבודה.
למען הסר ספק ,מובהר כי ככל שיידרש ,מקורות תהא רשאית להזמין אספקת דיזל גנרטור ללא מרכיבים נוספים,
הכל בהתאם לצרכי מקורות ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שלא יוזמנו יותר מ 2-דיזל גנרטור (ללא מרכיבים
נוספים) לכל אזור בנפרד .עוד מובהר כי אספקת דיזלים גנרטורים יכולה להיות לאתר ההתקנה או למחסני מקורות
ברחבי הארץ ,כפי שתורה מקורות.
לתשומת לב המציעים ,בכוונת מקורות להעסיק קבלנים אחרים מטעמה לצורך ביצוע עבודות פיקוד מקומי וכן ,ככל
שיידרש ,לצורך ביצוע עבודות על לוח חשמל קיים.
במסגרת המכרז תהיה חלוקה לאזורים בארץ (צפון ,מרכז ,דרום) כמפורט במסמכי המכרז המלאים.
כל מציע רשאי לבחור לאילו אזורים הוא מגיש הצעה ומסוגל לבצע את העבודות מושא הליך זה וכן להגיש הצעה
שונה בכל אחד מאזורים אלה ,כלומר ניתן להציע מחירים שונים לכל אזור ,לפי בחירת המציע ,כאשר על כל מציע
להגיש הצעה מלאה לאחד או יותר מהאזורים לגביהם בחר המציע להגיש הצעתו כאמור .לא תתקבלנה הצעות
חלקיות ביחס לאזור מסויים .מציע שעל אף האמור יגיש הצעה חלקית כאמור ,תשקול מקורות את פסילת הצעתו
ביחס לאותו אזור ו/או ביחס לכל האזורים שהגיש יחד ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר ומודגש בזאת כי בכוונת מקורות להתקשר עם עד  3מציעים ,מציע אחד עבור כל אזור ,כאשר מציע אחד יכול
לזכות בכל האזורים אלא אם על פי הנסיבות לדעת מקורות לא יתאפשר לפעול כאמור ובמקרה כאמור רשאית מקורות
לבחור מספר זוכים אחר בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,ככל ומקורות תתקשר עם מציעים שונים
באזורים שונים ,מקורות תהיה רשאית לנייד קבלן זוכה לאזורים אחרים במידת הצורך לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תקופת ההתקשרות מושא הליך זה הינה לתקופה של  12חודשים .למקורות שמורה האופציה להאריך את תקופת
ההתקשרות ב 24 -חודשים ולאחריה בתקופה נוספת של  24חודשים (סה"כ  5שנים) ,וזאת על פי שיקול דעתה
הבלעדי ונהליה של מקורות בלבד .הוארך ההסכם ,ימשיכו ויחולו כל תנאיו ללא שינוי אלא אם צוין במפורש אחרת.
עם תום תקופת האחריות למקורות תהא נתונה האופציה להודיע לקבלן על רצונה בהמשך מתן אחריות שירות
ותחזוקה על ידו למערכות ל 5-תקופות של שנה אחת כל תקופה (עד  5שנים) ,בהתאם למחיר המוצע על ידו במסגרת
המכרז ,ובכפוף להוראות ההסכם בין הצדדים.
מובהר בזאת כי אין בהתקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים בהסכם המסגרת משום התחייבות של מקורות להזמנת
עבודות בכמות ו/או בהיקף כלשהו ו/או להיקף כספי כלשהו ו/או למסירת עבודה רציפה .הזמנת עבודות תהיה בהתאם
לצרכי מקורות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר ומודגש כי כל צפי או כמויות או היקף עבודות שנמסרו
למציעים הם אומדן בלבד וכמויות והיקף משוערים ,הצגתם נועדה רק על מנת ליתן תמונה כללית ובלתי מחייבת ,אין
לראות בהם בשום צורה ו/או אופן ו/או דרך שהם ,משום התחייבות ו/או הצהרה ו/או מצג כלשהו של מקורות להזמנת
עבודות בהיקף כלשהו ,ולא תהא למציעים כל תביעה ו/או דרישה ממקורות בשל כך .עוד מובהר כי למציע שיזכה לא
תהיה בלעדיות בביצוע העבודות ,וכי בכל מקרה מקורות שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בעתיד גם עם קבלנים
אחרים לביצוע עבודות מושא הליך זה ,לרבות באמצעות חברת הבת שח"מ מקורות ביצוע בע"מ ,הכל בכפוף להוראות
כל דין ובהתאם לנסיבות ולא תהא למציעים שיזכו כל תביעה ו/או דרישה ממקורות בשל כך.
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.

קבלת מסמכי המכרז
עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מכרזים מקוונת "."SourcingVision
לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' אמי נוריאל בכתובת  enuriel@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 המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת .יש
לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת
הודעת הדוא"ל .לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.
ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז ביחידת המכרזים במקורות הממוקמת בבנין מקורות ,רחוב לינקולן  9תל אביב ,קומה
 ,1בימים א'-ה' בשעות  .15:00 – 09:00מסירת עותק של מסמכי המכרז הנה בכפוף למסירת פרטים כאמור לעיל
לצורך רישום למערכת .יש לתאם מראש את ההגעה בדוא"ל .enuriel@mekorot.co.il
מובהר כי את ההצעות יש להגיש אך ורק באמצעות מערכת " "SourcingVisionעד למועד האחרון להגשת הצעות
כהגדרתו להלן.
לתשומת לב המציעים :לצורך כניסה לבניין מקורות ברחוב לינקולן  9תל אביב יש לעבור "בקרת כניסה" .נדרש לתאם
הגעה באמצעות פניה לכתובת דוא"ל .enuriel@mekorot.co.il :כמו כן ,עקב עבודות הרכבת הקלה בתל אביב יהיו

קשיי הגעה לאזור בנין מקורות .בנוסף ,בשל תקנות לשעת חירום תיתכנה הגבלות על תנועת המציעים והגעה לבניין
מקורות וכן קיימות הגבלות בנושא חיסוני קורונה .כמו כן ,משרדי מקורות יהיו סגורים בין תאריכים  26.3.2021עד
 4.4.2021בשל חופשת פסח ,לא יינתן מענה כלשהו בימים אלה (כולל בדוא"ל) .על המציעים להיערך בהתאם לכך
ולקחת זאת בחשבון על מנת לעמוד במועד האחרון להגשת הצעות הנקוב לעיל.
החל מתאריך  11.3.2021לא תורשה כניסה למתקני החברה למי שלא ביצעו חיסון שני.
למען הסר ספק מובהר כי מי שחלה והחלים ,לא תורשה כניסתו למתקני החברה ללא הצגת תעודת מחלים.

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.
 .2המציע ו/או קבלן משנה מטעמו הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט 1969-והתקנות שהותקנו לביצועו המורשה לענף ( 160חשמלאות ותקשורת מבנים).
 .3על המציע להיות יצרן ישראלי של צמדות דיזל גנראטור או ספק ישראלי המייצג יצרן ישראלי ו/או ספק ישראלי
המייצג יצרן זר של צמדות דיזל גנראטור .במידה והמציע אינו היצרן עצמו ,יש לצרף את אישור היצרן לכך
שהמציע רשאי לשווק צימדות של דיזל גנרטור של היצרן במהלך השנתיים האחרונות שסיומן במועד האחרון
להגשת הצעות.
 .4המציע הינו בעל ניסיון של ביצוע עבודות אספקה והתקנה של צימדות דיזל גנרטור בהספק מינימאלי של 450
כ"ס ומתח מינימאלי של  400וולט ,ב 5-אתרים שונים לפחות ,במהלך  5השנים האחרונות ,שסיומן במועד
האחרון להגשת הצעות במכרז .על כל עבודה בכל אחד מהאתרים הנ"ל לכלול עבודות אזרחיות ו/או עבודות
חשמל.
 .5על יצרן הצמדות להיות בעל הסמכה לתקן .ISO 9001
 .6על יצרן הצמדות ו/או על המציע להיות בעל מתקן לבדיקה בעומס לצימדות המוצעות על ידו.
 .7מציע שהנו "ספק חוץ" כהגדרת מונח זה בתקנות המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי) התשס"ז2007-
מתחייב לעמוד בדרישות הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (להלן" :הרשפ"ת") ולמלאם ,בכל הנוגע לחובת
שיתוף פעולה תעשייתי ככל שחלה ,בהתאם לתקנות הנ"ל ,והכל בהתאם למפורט בנספח  9למסמכי ההליך
(נספח הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי).

הגשת הצעות
את ההצעות יש להגיש אך ורק באמצעות תיבת ההצעות המקוונת במערכת " "SourcingVisionהמיועדת למכרז
זה ,עד ליום  13.04.2021בשעה  12:00בצהריים (להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות").
אין להגיש את ההצעות בכל דרך אחרת.

לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות .הצעה שלא תהיה בתיבה המיועדת להליך זה
במועד האחרון להגשת הצעות שלעיל ,מכל סיבה שהיא -תפסל ולא תידון.
מקורות תודיע למציעים שנרשמו במערכת המקוונת " "SourcingVisionעל כל שינוי במועד האחרון להגשת הצעות.

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 הנ"ל.
בקשות להבהרות יתקבלו עד ליום  25.03.2021בשעה  12:00בצהרים.
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב באמצעות מערכת " SourcingVisionלכלל המציעים שנרשמו להליך 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

