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מכרז פומבי ר 44/2020 -אספקת מערכות הגנה מפני הלם מים עבור קווי מקורות
וקווי חברת הגיחון בחיבורי הצרכן לירושלים
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מבקשת בזאת לקבל הצעות לתכנון ,ייצור ,אספקה ופיקוח על ההתקנה
וההפעלה של מערכות הגנה מפני הלם מים עבור קווי מקורות וקווי חברת הגיחון בחיבורי הצרכן בירושלים (להלן:
"המערכות").
 .1תמצית תכולת העבודה
הכנת דוח אנליזה הלם מים ,הצעת פתרונות למערכות הגנה מפני הלם מים ,לרבות אישור התכנית מול מקורות,
תכנון מפורט לביצוע (כולל כלל התיאומים ופרטי התכנון הנדרשים עם מתכנן חיבורי הצרכן) ,ייצור ,אספקה,
הובלה ,ליווי ופיקוח על התקנה ,בדיקות והפעלה של המערכות.
הפתרון המוצע (לכל מערכת בנפרד) ,לאחר ביצוע אנליזה ותכנון של המערכת ,יכול לכלול שסתומים מקדמי
הלם הידראוליים או מיכלי הלם מים או שילוב של שניהם או כל פתרון חלופי אחר.
ככל והמציע מעוניין להציע פתרון חלופי כאמור ,על המציע לפנות למקורות בשאלת הבהרה ובמסגרתה להציג
את הפתרון החלופי המוצע ,לפחות  7ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
כמו כן מובהר כי בעת השוואת הצעות מקורות תיתן עדיפות לפתרון המבוסס על מיכלי הלם מים בלבד.
 .2סיור קבלנים :סיור הקבלנים ,אשר השתתפות בו היא חובה ומהווה תנאי סף להגשת ההצעות ,יתקיים
בתאריך  .14/01/21יום חמישי בשעה  9:00בבוקר ,נקודת מפגש תחנת עין כרם.
פרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל ממנהל הפרויקט דיויד פינקס בטלפון .054-5241693
יש להגיע לסיור עם נעלי 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.
רשאים להגיש הצעות מציעים שקיבלו את מסמכי ההליך ועומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,כמוכח על ידי
הצגת המסמכים המתאימים בהתאם לפירוט אשר בסעיף זה:
 .3תנאי סף
 3.1על המציע להשתתף בסיור קבלנים במקום ,במועד ובתנאים שנקבעו בסעיף  7לעיל .להוכחת העמידה בתנאי
על המציע להשתתף בסיור קבלנים במקום ,במועד ובתנאים שנקבעו בסעיף  9לעיל .להוכחת העמידה בתנאי
סף זה יש להגיש את פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתום ע"י המציע.
 3.2על המציע להציג לפחות  3דוחות של ניתוח לחצי מעבר במערכת אספקת מים/קולחים מעובדים (דוח אחד
לכל מערכת) ,באמצעות תוכנת מחשב חוקית ,אשר אושרו על ידי מזמין המערכת וזאת ב 10-השנים
האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה .להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש להגיש את
הדוחות ,פרטים אודות מערכת האספקה ,רשימת מזמינים אפשרית לבדיקה ע"י מקורות כולל אנשי קשר
ותפקידם ,טלפונים וכתובות דוא"ל ,ואישורי הדוחות ע"י המזמינים כנ"ל.
 3.3על המציע להיות יצרן ישראלי או ספק ישראלי המייצג יצרן ישראלי או ספק ישראלי המייצג יצרן זר .במידה
והמציע אינו היצרן עצמו ,יש לצרף את אישור היצרן לכך שהמציע רשאי לשווק ציוד של היצרן כולל
התחייבות של היצרן לגיבוי שוטף לשירות ותחזוקה.
 3.4על היצרן/ים להיות בעל/י ניסיון באספקת שסתומים מקדמי הלם ו/או מיכלי הלם מים כדלקמן:
 3.4.1אספקת לפחות  5שסתומים מקדמי הלם בקוטר " 16ומעלה בדירוג לחץ  PN -40ומעלה ,שהותקנו
במהלך  10השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.
ו/או
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 3.4.2אספקת לפחות  2מיכלי הלם מים ,שהותקנו במהלך  10השנים האחרונות שסיומן במועד האחרון
להגשת הצעות במכרז זה ,מתוכם לפחות אחד מהמיכלים הינו בדרג לחץ של למעלה מ 40-בר
ובנפח  25מ"ק לפחות.
מובהר כי המציע רשאי להציג יצרנים שונים לשסתומים ולמיכלים ,יצרן אחד לשסתום ויצרן אחר
למיכלים.
להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף רשימת לקוחות אפשרית לבדיקה ע"י מקורות ,הכוללת פירוט
טכני של השסתומים/המיכלים שהותקנו ומיקום האתרים שבהם הותקנו וכן אנשי קשר ותפקידם,
טלפונים וכתובות דוא"ל.
 3.5על היצרן/ים להיות בעל/י הסמכה לתקן  .ISO9001להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף אישור/ים
בתוקף.
 3.6על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול ספרים ותשלומי מס כדין .להוכחת העמידה בתנאי סף
זה יש לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
כדלקמן :תעודת עוסק מורשה ,אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
אישור לצורך ניכוי מס ,וכן תצהיר חתום כדין בנוסח המצורף למכרז זה כנספח .1
 .4רישום וקבלת מסמכי המכרז :עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת
" ."SourcingVisionלרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' בלה בורוכוב בכתובת
דוא"ל  bborohov@mekorot.co.ilבציון הפרטים הבאים :שם החברה המבקשת ,שם פרטי ומשפחה של איש
הקשר ,כתובת ,מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה  /עוסק מורשה .עם הרישום
תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של
מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת .יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה
על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל .לדואר האלקטרוני המוגדר
במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.
כמו כן ,ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז ביחידת רכש ולוגיסטיקה במקורות הממוקמת בבניין מקורות ,רחוב
לינקולן  9תל אביב ,קומה ( 2מסדרון  ,)Cבתיאום מראש בטלפון  ,050-2888989בימים א'-ה' בשעות העבודה
המקובלות .מסירת עותק של מסמכי המכרז הנה בכפוף למסירת פרטים כאמור לעיל לצורך רישום למערכת.

 .5המועד האחרון להגשת הצעה הינו בתאריך  15/02/2021בשעה  12:00צהריים.

את ההצעה יש להגיש אך ורק באמצעות תיבת הצעות מקוונת במערכת " "SourcingVisionעד למועד האחרון
הנקוב לעיל .אין להגיש את הצעות בכל דרך אחרת .לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד האחרון הנקוב
לעיל.

מקורות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת על זכותה להחליט על
מימוש חלקי של הצעה או על מימוש בשלבים ,להתקשר עם מציע אחד או עם מספר מציעים זוכים או על פיצול
הזמנה בין מספר מציעים ,להכריז על זוכה לאחר זוכה ,ולקיים הליך תחרותי נוסף  .כמו כן מקורות שומרת על
זכותה לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ,בהתאם להוראות כל דין.
על הליך זה יחולו תקנות חובת מכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה .1995-כתנאי לקבלת העדפה יש לצרף
להצעה אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il/

