מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

מכרז פומבי למתן שירותי גינון באתרי מקורות ברחבי הארץ
מכרז מס'  / 55 – 2020ש
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז פומבי למתן שירותי גינון באתרי
מקורות ברחבי הארץ ,והכל כמפורט במסמכי המכרז המלאים.
שירותי הגינון כוללים ,בין היתר ,את השירותים הבאים ,כולם או חלקם :אחזקה שוטפת של האתרים לרבות מערכת
השקיה  ,מדשאות ,עצים ,צמחיה ,חורשות ,שדות וניקיון שבילים ,ניקיון וסילוק פסולת ,פינוי גזם ,שתילה ,זיבול ודישון
וכיו"ב ,והכל בהתאם לאמור במסמכי מכרז המכרז המלאים לרבות בכתב הכמויות ובמפרט השירות (להלן" :שירותי
הגינון" " /השירותים" " /העבודה").
במסגרת המכרז תהיה חלוקה לאזורים בארץ כדלהלן :אזור  - 1צפון ירקון (כולל תחנת מצר); אזור  – 2דרום ירקון
(כולל תחנת זאב ,מרכז הדרכה ומחסן מרכזי); אזור  – 3שפד"ן; אזור  – 4נגב מרכזי ונגב צפוני; אזור  – 5ערבה;
אזור  – 6גליל ועמקים; אזור  – 7המוביל  -אתרים צפוניים; אזור  – 8המוביל – אתר אשכול .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.

רישום וקבלת מסמכי המכרז
עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מכרזים מקוונת "."SourcingVision
לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לכתובת דוא"ל  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.
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

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 ספרים ותשלומי מס כדין.
 .2השכלה :המציע מעסיק לפחות עובד אחד ,המועסק במציע לפחות  3חודשים קודם למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז זה ,בעל הסמכה בהתאם לאפשרויות שלהלן:
" .2.1גנן סוג  "1ו/או "גנן סוג  "2ו/או "גנן סוג  "3מטעם משרד הכלכלה בתוקף .ו/או
 .2.2תעודת הנדסאי נוף ו/או טכנאי נוף ו/או אדריכלות נוף ו/או אגרונומיה שניתנה על ידי מוסד אקדמאי מוכר.

 .3ניסיון :המציע הנו בעל ניסיון במתן שירותי גינון ,בשטח מינימאלי מצטבר של  10דונם לפחות ,במהלך  5השנים
האחרונות ,שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

הגשת הצעות
את ההצעות יש להגיש אך ורק באמצעות תיבת ההצעות המקוונת במערכת " "SourcingVisionהמיועדת
למכרז זה ,עד ליום  08.08.21בשעה  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.
לתשומת לב המציעים:

לצורך כניסה לבניין מקורות ברח' לינקולן  9תל אביב יש לעבור

"בקרת כניסה"; עקב עבודות הרכבת הקלה בתל אביב ייתכנו קשיי הגעה לאזור
בנין מקורות.

על המציע להיערך בהתאם לכך ולקחת זאת בחשבון על מנת לעמוד במועד האחרון להגשת

הצעות הנקוב לעיל.

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 בתיבת ההצעות שבמערכת
" "SourcingVisionו/או באמצעות טעינת קובץ בלבד למערכת הנ"ל.
בקשות להבהרות יתקבלו עד ליום  25.07.21בשעה  12:00בצהרים.

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

