מכרז מס׳ 2014/02

מקורות פיתוח וייזום בע"מ (להלן " -מקורות פיתוח וייזום") מזמינה בזאת יצרני חשמל
פרטיים להשתתף במכרז ("המכרז"):
לאספקת חשמל למתקן התפלה אשדוד ומתקנים נוספים ,בהתאם לצרכי מקורות פיתוח
וייזום וחברות קשורות אליה.
מקורות פיתוח וייזום מעוניינת להתקשר בהסכם מסגרת עם יצרני חשמל פרטיים,
העומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז ולקבל ,במסגרת הזמנות עבודה פרטניות ,על-פי
תנאי הסכם המסגרת ,הצעות לאספקת חשמל במחיר מוזל בהשוואה לתעריפי החשמל
הרשמיים כפי שנקבעים ,מתעדכנים ומתפרסמים מעת לעת על-ידי הרשות לשירותים
ציבוריים  -חשמל .רשאי להגיש הצעה למכרז מציע ,אשר רכש את מסמכי המכרז ואשר
יעמוד בכל התנאים המוקדמים המפורטים במסמכי המכרז ,אשר עיקרם :המציע הינו
תאגיד הרשום כדין בישראל והוא אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או חדלות פירעון; המציע
הינו בעל רישיון קבוע לייצור חשמל (קונבנציונאלי או קוגנרציה) בהיקף כולל שלא יפחת
מ 10-מגה וואט באמצעות תחנת הכוח שבבעלות המציע; או בעל רישיון מותנה לייצור
חשמל (קונבנציונאלי או קוגנרציה) בהיקף כולל שלא יפחת מ 10-מגה וואט באמצעות
תחנת הכוח המוקמת על-ידי המציע ,אשר הגיע לסגירה פיננסית כהגדרתה באמות המידה
המפורסמות על-ידי הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל; המציע העמיד את ערבות
המכרז כמפורט במסמכי המכרז.
תנאי הסף של המכרז תוארו לעיל באופן כללי בלבד ,והינם בהתאם ובכפוף לאמור
בהוראות המפורטות במסמכי המכרז .למקורות פיתוח ויזום שמורה הזכות לשנות את
תנאי הסף ,וסמכויות נוספות כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות הזכות לנהל משא ומתן
בתנאים שונים.
ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום  ,28/10/2014באתר האינטרנט של חב' מקורות
פיתוח וייזום ,בכתובת .http://www.mekorotde.co.il/en/category/tenders-1 :כמו
כן ,החל ממועד זה מסמכי המכרז יהיו זמינים לעיון לכל דורש ,ללא תשלום ,במשרדי
חברת מקורות פיתוח וייזום ,רח' קרליבך  1ת״א (קומה  ,)2בכפוף לתיאום מראש עם מר
אפרים ביבי ,במייל .o-ebibi@mekorot.co.il :
מסמכי המכרז ניתנים לרכישה תמורת סכום של ( 1,000אלף) ש"ח בתוספת מע"מ,
באמצעות המחאה או במזומן ,במשרדי חברת מקורות פיתוח וייזום ,רח' קרליבך  ,1תל
אביב (קומה  ,)2החל מיום שלישי ד' חשוון התשע"ד ,28/10/2014 ,בתיאום מראש עם מר
אפרים ביבי ,במייל o-ebibi@mekorot.co.il:וזאת עד ליום .24/11/2014
במועד רכישת מסמכי המכרז יידרש כל רוכש ,או נציגו ,לזהות עצמו באמצעות תעודת
זהות ישראלית או דרכון זר ,ויתבקש להצהיר על זהות הרוכש ולספק פרטים על איש
הקשר מטעמו ,לרבות כתובת למשלוח דברי דואר ,מספרי טלפון ,פקס וכתובת דואר
אלקטרוני.
כל ההודעות והפרטים הנוספים הנוגעים למכרז ובכלל זה כל הודעה שתפורסם על-ידי
ועדת המכרזים בדבר שינוי במסמכי המכרז (לרבות בדבר שינוי מועדים או בדבר עריכת
סיור מציעים ,ככל שתחליט מקורות פיתוח וייזום לערוך סיור מציעים) ,יפורסמו באתר
האינטרנט של מקורות פיתוח וייזום ויישלחו על-ידי מקורות פיתוח וייזום רק למציעים
אשר רכשו את מסמכי המכרז ,ועל המציע תהיה האחריות הבלעדית לבדיקת שינויים
כאמור .רק מי שרכש את מסמכי המכרז יוכל להגיש הצעה במכרז ולפנות בשאלות
ובקשות להבהרה בכתב לח"מ ,בכתובת לעיל בדואר רשום או במסירה ידנית בלבד.
המתמודדים יגישו את הצעתם למכרז לא יאוחר מיום שני ,29/12/2014 ,בשעה ,12:00
לחדר המכרזים של ועדת המכרזים ,בכתובת הבאה :מקורות פיתוח וייזום ,רח' קרליבך
 1תל-אביב (קומה .)2
מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד .התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס
להליך הם כמפורט במסמכי המכרז .ועדת המכרזים שומרת על זכותה לבטל ו/או לשנות
את תנאי המכרז ומועדיו ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ועדת המכרזים

