

מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

קידוחי מים עמוקים קטורה 6א ,יעלון 117א ,באר שבע  ,18מגן שאול 3
מכרז מס'  / 28 – 2021פ
מקורות חברת מים בע"מ )להלן" :מקורות"( מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לביצוע קידוחי מים עמוקים
כדלקמן:
§

קידוח קטורה 6א – קדיחה עד לעומק משוער של כ 300-מ' בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות בקוטר "5/8
 .18הקדיחה תסתיים בעומק משוער של כ 400 -מ' ,בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות סופיים מנוקבים בחלקם
בקוטר " .15מיקום הקידוח :ערבה ,מזרחה לקיבוץ יהל.

§

קידוח יעלון 117א – קדיחה עד לעומק משוער של כ –  90מ' בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות בקוטר ",26
והמשך קדיחה עד לעומק משוער של כ 476 -מ' בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות בקוטר " .18 5/8הקדיחה
תסתיים בעומק משוער של כ 590 -מ' ,בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות סופיים מנוקבים בחלקם בקוטר ".15
מיקום הקידוח :ערבה ,מזרחה לקיבוץ יהל.

§

קידוח באר שבע  – 18קדיחה עד לעומק משוער של כ 60-מ' בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות בקוטר ",28
והמשך קדיחה עד לעומק משוער של כ 410 -מ' בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות בקוטר " .20הקדיחה
תסתיים בעומק משוער של כ 510 -מ' ,בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות סופיים אבודים מנוקבים בחלקם
בקוטר " .16מיקום הקידוח :סמוך לבאר שבע.

§

קידוח מגן שאול  - 3קדיחה עד לעומק משוער של כ 500-מ' בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות בקוטר "5/8
 .18הקדיחה תסתיים בעומק משוער של כ 750 -מ' ,בקוטר המאפשר הורדת טור צינורות סופיים מנוקבים בחלקם
בקוטר " .9 5/8מיקום הקידוח :סמוך למושב מגן שאול.

הכל בהתאם למסמכי ההליך.
העבודה בכל אחד מהקידוחים הנ"ל כוללת ,בין היתר ,הקמת משטחי עבודה למכונת קידוח ,הסדרת דרכי גישה
ממצעים מהודקים ,גיזום ענפי עץ ע"י גוזם בעל תעודת 'גוזם מומחה' ,חישוף השטח ,עקירת עצים ופינויים מהשטח,
חפירת תעלות ניקוז ,חפירה /חציבה ומילוי חוזר בחומר גרנולרי מאושר ,התקנת כוורות לייצוב קרקע ,ביצוע גבולות
ומשטח מבולדרים לרבות אספקתם ,פירוק גדר קיימת וביצוע גדר חדשה בסיום העבודות ,פירוק מבנים וצנרת ,עבודות
צנרת וכו' הכל כמתואר במסמכי המכרז ובמסמכים המצורפים )להלן" :העבודה"(.
להווי ידוע למציעים כי בעת פרסום מכרז זה טרם הושלמו ההליכים לקבלת כל האישורים לרבות רגולטורים,
הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ,וכי תחילת הביצוע ו/או הביצוע עצמו עשוי להתעכב עד לקבלת מלוא האישורים
הנדרשים לצורך הביצוע ,מבלי שיהיה בכך כדי להוות טענה ו/או דרישה של המציע הזוכה כלפי מקורות.



כמו-כן ,ידוע למציעים כי עיכוב ו/או אי קבלת מלוא האישורים הנדרשים עשוי להביא לביטול מכרז זה ,מבלי
שיהא בכך משום טענה ו/או דרישה כלפי מקורות.

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
תכניות למכרז וכן  USBהמכיל את כתב הכמויות ומסמכי ההליך להגשת הצעות למכרז זה ,יחולקו למציעים בסיור
הקבלנים )לפי סדר הגעתם לסיור(.
במעמד קבלת המסמכים יידרש המקבל למסור את פרטי הגורם עבורו נלקחו המסמכים )לרבות מספרי טלפון ופקס
למשלוח הודעות והבהרות( וכן יקבל את מסמכי מכרז זה והתקן  USBלהגשת הצעתו.
ככל שיהיו מציעים שלא יקבלו את מסמכי המכרז בסיור הקבלנים ידרשו המציעים להגיע ליחידת מכרזים במקורות
הממוקמת בבניין מקורות ,רחוב לינקולן  9ת"א ,קומה  ,1בימים א'-ה' בין השעות  08:00-15:30לפני המועד האחרון
להגשת הצעות.
יש לתאם מראש את ההגעה בטלפון  073-3521643או .052-8515656

סיור קבלנים
יתקיימו  4סיורי קבלנים במועדים שונים ,אשר השתתפות בהם )בכל  4הסיורים( היא חובה ומהווה תנאי סף
להגשת ההצעות:
§ קידוח באר שבע  11.05.2021 - 18בשעה  .8:30מקום המפגש לסיור יהיה חניה של אנדרטת חטיבת הנגב
)יש לרשום ב :WAZE-אנדרטת חטיבת הנגב(.
§ קידוח יעלון 117א  11.05.2021 -בשעה  .11:30מקום המפגש לסיור יהיה קידוח יעלון ) 117יש לרשום ב-
 :WAZEקידוח יעלון .(117
§ קידוח קטורה 6א  11.05.2021 -בשעה  .13:00מקום המפגש לסיור יהיה קידוח קטורה ) 6יש לרשום ב-
 :WAZEקידוח קידוח קטורה .(6
§ קידוח מגן שאול  12.05.2021 - 3בשעה  9:30בבוקר .מקום המפגש לסיור יהיה מחסום ג'למה )יש לרשום
ב :WAZE-מחסום ג'למה(.
פרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל:
עבור קידוח באר שבע  ,18ממנהל הפרויקט ,מר אייל פינקו בטלפון ,050-7953223
עבור קידוחים יעלון 117א וקטורה 6א ,ממנהל הפרויקט ,מר יובל דרעי בטלפון ,050-2570578
עבור קידוח מגן שאול  ,3ממנהל הפרויקט ,מר איימן סלאמה בטלפון .050-7702003
יש להגיע לסיור בנעלי בטיחות.



מובהר כי יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד ,ובלבד שתוגש הצעה ע"י מציע אחד
בלבד מבין הגופים אשר יוצגו ע"י הנציג בסיור.

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 להשתתף בסיור קבלנים )לכל ארבעת הקידוחים( במקום ,במועד ובתנאים שנקבעו לעיל.
 .2על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין.
 .3המציע או קבלן המשנה מטעמו הינו בעל ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות ,שסיומן במועד האחרון להגשת
הצעות למכרז זה ,בביצוע של לפחות קידוח אחד להפקת נוזלים ,שביצועו הסתיים באופן מלא ומושלם ,בעומק
מינימאלי של  300מ' ,כאשר לפחות  200מטר הינם בקוטר מינימאלי של ".16
ככל שעומד המציע בתנאי זה באמצעות קבלן משנה ,יצורף להצעה כתב התחייבות בחתימת המציע וקבלן המשנה
לפיו ביצוע העבודה יהא באמצעות אותו קבלן משנה.
 .4למציע אין הערת "עסק חי" ) (Going Concern Noticeבמהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות
בהליך.
 .5הגשת ערבות מכרז בסך של  100,000ש"ח כנדרש במסמכי ההליך .ניתן להגיש ערבות מכרז דיגיטאלית.
 .6מציע שהנו "ספק חוץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ,התשס"ז-
 2007מתחייב 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  5למסמכי ההליך )נספח
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי(.

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  30.05.2021בשעה  12:00בצהריים.
 לצורך כניסה לבניין מקורות ברח' לינקולן  9ת"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 ,מוביליםושליחים )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 בדיקותקורונה 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 ממועדהחיסון השני ,או לא ביצעו בדיקות קורונה בתדירות של פעמיים בשבוע כאמור לעיל.

על המציע להיערך בהתאם לכך 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
 10.6לבירורים ,שאלות והבהרות ניתן לפנות ,בכתב בלבד למר יאן שרייפל )בהעדרו נא להשאיר הודעה אצל גב'
עמית קדוש בטלפון (03-6230735 :באמצעות דוא"ל  ,yshraifel@mekorot.co.ilוזאת לא יאוחר מיום
 23.05.2021בשעה  12:00בצהרים .יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון  073-3521643או .052-8515656
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

