מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

ניקוי בריכות שאינן מי שתיה-מרחב דרום
מכרז מס'  / 16 – 2021ש
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לניקוי בריכות שאינן מי
שתייה (להלן" :בריכות") במתקני מרחב הדרום של מקורות.
ניקוי הבריכות יידרש מעת לעת בהתאם לצרכי מקורות ,והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ונספחיו (להלן:
"השירות" או "השירותים" או "העבודה").
מרחב הדרום של חברת מקורות (שמשרדיו באשקלון) מפעיל מערכות מים באזור שבין אשקלון ,קריית גת
ומזרחה בצפון ואילת בדרום.
המערכות מופעלות ע"י יחידות אספקת מים נגב צפוני (שמשרדיה בשדרות) ,יא"מ נגב מרכזי (שמשרדיה בבאר
שבע) ויא"מ ערבה (שמשרדיה באילת) וכוללות כ 120 -בריכות (לרבות מיכלים ומגדלי מים) שיש לנקותן לפי
הצורך.
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.
הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
לצורך קבלת מסמכי המכרז נדרש כל משתתף למלא את טופס הרישום למכרז זה הנמצא באתר מקורות
תחת הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם המכרז.
את כל האמור לעיל יש לשלוח במייל על פי ההנחיות בגוף טופס הרישום.

כנס קבלנים
כנס הקבלנים יתקיים ביום  22.04.2021בשעה  10:00בבוקר .הכנס אינו חובה ויתקיים במתכונת וירטואלית
באמצעות אפליקציית  .ZOOMקישור ל  ZOOMישלח במייל\ווטסאפ ויועבר למשתתפים אשר יסדירו את
הרישום למכרז.
לבירורים בנוגע לכנס ,ובהקשר זה בלבד ,ניתן לפנות טלפונית לכהן רוני נייד מס' .052-4449210

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 הינו בעל ניסיון כקבלן ראשי או כקבלן משנה ,במהלך חמש השנים האחרונות שסיומן במועד
האחרון להגשת הצעות למכרז זה בניקוי של לפחות  10בריכות מים מכל סוג שהוא ,בנפח מינימאלי של
 1,000מ"ק כל אחת.
 .3הגשת ערבות מכרז בסך של  ₪ 20,000כנדרש במסמכי ההליך .ניתן להגיש ערבות מכרז דיגיטאלית.

הגשת הצעות
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה לתיבה שביחידת המכרזים של מקורות ,ברחוב לינקולן  ,9קומה  ,1ת"א.
ניתן להגיש הצעות בימים א'-ה' לא יאוחר מיום  11.05.2021בשעה  12:00בצהריים.
לתשומת לב המציעים:
-

לצורך כניסה לבניין מקורות ברח' לינקולן  9בת"א יש לעבור "בקרת כניסה".

-

עקב עבודות הרכבת הקלה בתל אביב ייתכנו קשיי הגעה לאזור בנין מקורות.

-

לא יורשו להיכנס לאתרי מקורות בכל הארץ (כולל באתרי הפיתוח) קבלנים ,ספקים ,נותני
שירות ,מובילים ושליחים (כולל לצורך הגשת הצעות לתיבות המכרזים או לאספקת ציוד),
שלא הציגו מסמך רשמי המעיד כי ביצעו חיסון ראשון/שני כנגד הקורונה או תעודת מחלים.

-

גורמים אשר אינם מתחסנים כנגד הקורונה מסיבה כלשהי יבצעו כתנאי לכניסה לאתר
מקורות שתי בדיקות קורונה מידי שבוע בימים שני וחמישי ויציגו את תוצאות הבדיקות
למנהל העבודה באתר העבודה/מנהל המתחם לצורך קבלת אישור כניסה לאתר.

-

החל מתאריך  4.4.2021לא תורשה כניסה למתקני החברה למי שלא ביצעו חיסון שני וחלפו
 8ימים ממועד החיסון השני ,או לא ביצעו בדיקות קורונה בתדירות של פעמיים בשבוע כאמור
לעיל.

על המציע להיערך בהתאם ולקחת זאת בחשבון על מנת לעמוד במועד ההגשה 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 ,למר רוני כהן באמצעות דוא"ל rocohen@mekorot.co.il
וזאת לא יאוחר מיום  03.05.2021בשעה  12:00בצהרים .יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון נייד 0524449210
באמצעות הווטסאפ בלבד.
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

