מקורות חברת המים בע"מ
הליך מספר P/7-2021

מכרז לרכש והנחת קווי פלדה בקוטר " 80לחיבור מתקן התפלה גליל מערבי
לרשת המים הארצית
 .1כללי
 .1.1מקורות חברת המים בע"מ ("מקורות") ,חברת המים הלאומית של ישראל ,קיימת למעלה מ 83 -שנים
ומספקת לתושבי מדינת ישראל יותר מ 80% -ממי השתייה וכ 70% -מכלל צריכת מים .במסגרת פעילותה,
מקורות עוסקת גם בפיתוח תחום המים ,בהנחת צינורות ,בהקמת בריכות ומאגרי מים ,מתקני טיפול במים
וכו '.
 .1.2מקורות מזמינה בזאת תאגידים ,חברות או שותפויות ,מקומיים וזרים ,כולל מיזמים משותפים ("מציעים")
להשתתף בהליך מיון מוקדם למתן שירותי לרכש והנחת קווי פלדה בקוטר " 80לחיבור מתקן התפלה גליל
מערבי לרשת המים הארצית ,והכל בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ("הפרויקט").
 .1.3הפרויקט כולל ארבעה מקטעים של צנרת פלדה כמתואר להלן:
• מקטע  – 1קו מחבר מאגר שרגא לבריכות הקריות – קטע א' ,בקוטר " 80ואורך של כ 8.6 -ק"מ.
• מקטע  – 2קו מחבר מאגר שרגא לבריכות הקריות – קטע ב' ,בקוטר " 80ואורך של כ 7.2 -ק"מ.
• מקטע  – 3קו סומך שפרעם – קטע ג' ,בקוטר " 80ואורך של כ 3.5 -ק"מ.
• מקטע  – 4קו גלישה מאגר שרגא ,בקוטר של " 80ואורך של כ 1.4 -ק"מ.
 .1.4הפרויקט כולל גם מספר חציית כבישים מהירים באמצעות מנהור ( )Pipe jackingשל צינור פלדה " 80בתוך
צינורות בטון בקוטר פנימי של  2.6מ' .חלק מתכנון הפרויקט בוצע על ידי קבוצת תה"ל ואקולוג הנדסה
בע"מ .הקבלן יהיה אחראי להכין את התכנון המפורט של המינהור ,הכל כמתואר במסמכי המכרז.
 .1.5אלא אם כן הוגדרו אחרת במודעה זו ,מונחים אשר מופיעים במודעה זה יהיו כפי שהוגדרו במסמכי המכרז.
המידע המופיע במודעה זו ,הכולל בין היתר מידע בקשר לתנאי הסף של המכרז ,הוא חלקי ולצרכי
התרשמות בלבד .אי לכך ,מציעים מחויבים לעיין במסמכי המכרז בשלמותם ולעמוד בכל התנאים המופיעים
במסמכי המכרז .במידה ותמצא סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז ,יגבר המופיע במסמכי המכרז.

 .1.6לידיעת המציעים ,המכרז מתנהל בהתאם להסכם הסחר הבינלאומי ( )GPAשל ארגון הסחר העולמי
(.)WTO
 .1.7לידיעת המציעים ,ביצוע הפרויקט תלוי מיסודו בהפקעת קרקעות ובמתן היתרי בנייה ,שניהם מבוצעים על
ידי מקורות וטרם הושלמו .מקורות אינה מתחייבת בנוגע לתזמון הצפוי לאירועים אלו .מקורות לא תחתום
על הסכם עם המציע הזוכה לפני השלמת ההפקעות וקבלת היתר הבנייה (וכל אישורים רגולטוריים הכרחיים
אחרים) של  8ק"מ לפחות של צינור (לאו דווקא ברציפות).

 .2גישה למסמכים
 .2.1כל מציע שרוצה להשתתף בהליך המיון המוקדם נדרש להירשם על מנת לקבל קישור למערכת SOURCING
 VISIONבאמצעות שליחת מייל לגב .הדס קרן "( hkeren@mekorot.co.ilנציגת מקורות") בצרוף נספח 2
למסמכי המכרז (טופס רישום למערכת – הכולל את הפרטים הבאים :שם המציע ,שם מלא של נציג המציע,
כתובת ,מיקוד ,טלפון ,נייד ,דוא"ל ומספר רישום תאגיד (ככל שרלוונטי)) .לאחר הרישום תשלח הודעת דוא"ל
למציע עם שם משתמש ,סיסמה וקישור למערכת ,בצרוף העתק של מסמכי המכרז .הודעות והבהרות ,ככל
שיהיו ,ישלחו גם לכתובת הדוא"ל של המציעים אשר נמסרה במערכת ה.SOURCING VISION -
 .2.2ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי יחידת המכרזים של מקורות ברחוב לינקולן  ,9קומה  ,1תל אביב ,בימים
ראשון עד חמישי ,בשעות  08:00עד  .15:00יש לתאם הגעה מראש באמצעות שליחת מייל לנציגת מקורות.

 .3תנאי סף
מציעים חייבים לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים ,מקצועיים ופיננסיים ,כפי שמופיעים בנספח  1למסמכי המכרז.

 .4סיור קבלנים
סיור הקבלנים ,אשר השתתפות בו אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להגשת ההצעות ,יתקיים בתאריך
 27.7.2021בשעה  10:00בבוקר .מקום המפגש לסיור יהיה באתר מקורות  -בריכות שפרעם (יש להגיע
לכביש  781ממערב ולפנות ימינה אל האתר .מיקום בווייז.)https://waze.com/ul/hsvbfxqegk :
פרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל ממנהלת הפרויקט ,גב' חדווה גלבוע בטלפון  ,050-2018225או
מגב' גלי מלניק בטלפון .050-5339395

על המשתתפים המעוניינים להשתתף בסיור הקבלנים להירשם מראש באמצעות שליחת דוא"ל לנציגת מקורות
לפחות שלושה ימי עסקים לפני מועד הסיור .מקורות עשויה להחליט שלא לקיים את הסיור בשל מספר
המשתתפים שנרשמו.
יש להגיע לסיור בנעלי בטיחות.

 .5שאלות והבהרות
שאלות הבהרה יוגשו באנגלית לא יאוחר מ 2.9.2021 -בשעה  12:00בצהריים שעון ישראל דרך מערכת
.SOURCING VISION

 .6הגשת הצעות
המציעים יוכלו לבחור אחת מבין דרכי ההגשה הבאות ,והכל בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז:
• הגשה פיזית לתיבת המכרז הייעודית ,או
• הגשה דיגיטלית באמצעות מערכת ה.SOURCING VISION -
ההצעות יוגשו באנגלית לא יאוחר מ ,26.10.2021 -בשעה  12:00בצהריים שעון ישראל.

ועדת המכרזים המרכזית
מודעה זו פורסמה באתר:
https://www.mekorot.co.il

מודעה זו תורגמה מאנגלית לעברית וערבית .מובהר כי הגרסה האנגלית של המודעה היא המחייבת
ובמידה ותמצא סתירה בין גרסת המודעה באנגלית לבין גרסאות אחרות של המודעה ,יגבר המופיע
במודעה באנגלית

