מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

שרותי הובלת מים באמצעות מיכליות בזמן הפסקות מים
מכרז מס'  / 76 – 2020ש
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז למתן שרותי הובלת מים
באמצעות מיכליות בזמן הפסקות מים.
השירות כולל בין היתר ,הגעה לחיבור צרכן שיהא בקרבה למקום בו נידרשת פריקת המים ,מילוי המיכלית במי
שתייה מתוך חיבור הצרכן (כמובן שמי השתייה יהיו על חשבון מקורות) והובלתם ליישוב סמוך לשם חלוקה או
לשם פריקה לתוך בריכת מים או לחלוקה מקומית ,בהתאם לצורכי מקורות .השירות יידרש מעת לעת בהתאם
לצרכי מקורות ,בין אם בתיאום מראש לצורך הפסקות מים יזומות ובין אם במקרה של תקלות לשם תגבור
אספקת המים ואף בשעת מלחמה ,ככל שיהא צורך בכך ,כל זאת ועוד כמתואר במסמכי המכרז ובמסמכים
המצורפים (להלן יקרא" :השירות" או "השירותים" או "העבודה").
תקופת ההתקשרות נשוא הליך זה הינה  12חודשים .למקורות שמורה האופציה להאריך את תקופת
ההתקשרות ב 24 -חודשים ולאחריה בתקופה נוספת של  24חודשים (סה"כ תקופת ההתקשרות כולל אופציות
–  5שנים) ,הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
יובהר ,כי המכרז מתייחס לשלושה ( )3אזורי עבודה נפרדים ,בהתאם לחלוקה המפורטת בתשריט המצורף
למסמכי המכרז .מקורות תהיה רשאית לעדכן מעת לעת את גבולות הגזרה של כל אזור עבודה ,בהתאם לצרכיה
ולשיקול דעתה.
כן יובהר ,כי המציעים רשאים להגיש הצעתם לחלק מהאזורים ו/או לכולם לפי בחירתם .במסגרת זו ,תהיה
רשאית מקורות להתקשר עם מציע אחד עבור כל האזורים (במקרה שבו הצעתו הינה הכשרה הזולה ביותר
עבור כל האזורים) או להתקשר עם מספר מציעים שונים ,שהצעתם הכשרה תהא הזולה ביותר עבור כל אזור
עבודה בנפרד.
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 נידרש כל משתתף למלא את טופס הרישום למכרז זה הנמצא באתר מקורות תחת
הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם המכרז .את הטופס האמור לעיל יש לשלוח על פי ההנחיות בגוף טופס

הרישום ,ולקבל במייל חוזר את מסמכי המכרז .באחריות כל משתתף לוודא את קבלת המסמכים בהתאם
לבקשתו.

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:
 .1המציע הינו תאגיד הרשום בישראל ,על פי הדין הישראלי..
 .2למציע לפחות  2מיכליות ,בבעלותו ו/או בהסכם המאפשר לו שימוש ,מאושרת להובלת מי שתייה בנפח
מינימאלי של  7.5מ"ק כולל .גיל המיכליות לא יעלה על  15שנים שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות
למכרז זה.

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  18.1.2021בשעה  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.

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 אבי אסייג באמצעות דוא"ל שכתובתו
 , assayaga@Mekorot.co.ilוזאת לא יאוחר מיום  4.1.2021בשעה  12:00בצהרים.
יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון .050-5429950
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

