מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

מתן שירותי מפקחי בטיחות למקורות
מכרז מס' /03 - 2021ש
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז למתן שרותי מפקחי בטיחות
למקורות במרחב דרום (אשקלון עד אילת) ,במרחב מרכז (חדרה עד אשקלון כולל ירושלים והבקעה) ,במרחב צפון
וחבל הירדן (חדרה וצפונה ולאורך מוביל הארצי ומטבריה עד ראש עין) ,הכל בהתאם למסמכי ההליך המצורפים
למסמך זה.
שירות מפקחי הבטיחות יידרש מעת לעת בהתאם לצרכי מקורות ,והכל כמתואר במסמכים המצורפים ובהתאם
לאמור במסמך זה ונספחיו (להלן" :השירות" או "השירותים" או "העבודה").
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 על המציעים להירשם למערכת המקוונת "."SourcingVision
לצורך רישום יש למלא טופס רישום הנמצא באתר האינטרנט של מקורות במסמכי פרסום מכרז זה ,לשלוח אותו
על פי ההנחיות בגוף הטופס .עם הרישום תשלח מהמערכת הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור
לצורך גישה למערכת ,קבלת מסמכים ,הודעות והבהרות ,ככל שתהיינה ,והגשת הצעה באמצעות המערכת .יש
לאשר הדוא"ל באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת
הדוא"ל.
כן ניתן לעיין במסמכי המכרז ביחידת המכרזים במקורות הממוקמת בבניין 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 בטלפון  03-6230735/643או .052-8515656

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.
 .2ניסיון המציע  -המציע סיפק במהלך שלוש ( )3השנים האחרונות ,שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות למכרז
זה ,שירותי ממוני בטיחות בתחום של "בנייה" ו" -בניה הנדסית" ,כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח

חדש] ,תש"ל ,1970-ללקוח אחד לפחות ,וזאת במשך תקופה של שנה אחת לפחות ,בהיקף כספי של לפחות
 ,₪ 100,000לא כולל מע"מ ,במצטבר לכל לקוח ,עבור כל אזור שבו מוגשת ההצעה.
 .3עובדי המציע  -במציע מועסקים ,במשך שנה לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה לפחות שני
( )2ממוני בטיחות בעלי אישור כשירות בתוקף מהאגף לפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה ושירותים
החברתיים ,אשר כל אחד מהם בעל ניסיון מקצועי של לפחות שלוש ( )3שנים כממוני בטיחות בתחום של
"בנייה" ו" -בניה הנדסית"  -כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל ,1970-וזאת עבור כל
אזור שעבורו הוא מגיש את הצעתו.

הגשת הצעות
את ההצעות יש להגיש אך ורק באמצעות תיבת ההצעות המקוונת במערכת ה "SourcingVision" -עד
לתאריך

 21.02.2021בשעה  12:00בצהריים (להלן" :המועד האחרון לקבלת הצעות" או "המועד

האחרון").

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 בפורמט  Wordבלבד למערכת .בעת טעינת קובץ יש לבחור
את סיווג הקובץ :שאלה/הבהרה .באחריות המציע לוודא קבלת ההודעה/הקובץ בטלפון  03-6230643או 052-
 8515656או בדוא"ל .yshraifel@mekorot.co.il :מובהר כי אין לפנות לנציג מקורות בקשר להליך זה
באמצעות טלפון ,פקס או דוא"ל (למעט לצורך וידוא קבלת הודעה כאמור ותמיכה טכנית בעבודה עם המערכת)
אלא אך ורק באמצעות מערכת " "SourcingVisionכאמור לעיל.
בקשות להבהרות יתקבלו עד ליום  10.02.2021בשעה  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

