מקורות חברת מים בע"מ
יחידת רכש ולוגיסטיקה
מכרז טכנולוגי
מתקן טיפול במים
נחל הירקון
מכרז מס' R-42/2019
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת חברות מקומיות וחברות זרות עם הנסיון והיכולות
הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז להשתתף במכרז בינלאומי פומבי לתכנון (כולל תכנון תהליך) ,ייצור ,שילוח,
אספקה לאתר ,פיקוח והרצה של ציוד ושירותים נלווים.
א.

תמצית תנאי סף (הנוסח המלא והמחייב הינו במסמכי המכרז):
.1

ערבות הצעה  -בסכום של  ₪ 200,000ובנוסח המוגדר במסמכי המכרז.

.2

השתתפות בכנס וסיור מציעים
כנס מציעים וסיור שייערך מייד לאחריו המהווים אחד מתנאיי הסף שבמכרז יתקיים ביום  31.10.2019ב
– ( 12:00צהרי היום) .נקודת המפגש – כניסה לחניון גני-יהושע (אחוזת חוף) שברחוב רוקח מס'  94ת"א
והתכנסות בקצהו המערבי של החניון .נציגים המעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים להגיש  7ימים
קודם למועד הכנס והסיור את טופס (Acknowledgement and Application to Attend the Form A
) Tenderers' Conferenceשבכרך  1ה –  RFPלאשת הקשר של מקורות שפרטיה מובאים מטה .הגשת
הטופס אינה חובה אלא נועדה לסייע למקורות בארגון הכנס והסיור ומתן האפשרות ליצירת קשר עם
הנציג בהקשרם ככל שיידרש.
לפרטים בקשר עם הכנס והסיור – ובאלה בלבד – ניתן ליצור קשר עם אינג' גלית ששון בטלפון 050-
.8773256

.3

אישורים ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.1976 ,

.4

התחייבות ותכנית לשיתוף פעולה תעשייתי.

.5

תנאיי סף פיננסיים – תמצית:
תזרים מזומנים – ממוצע תזרים המזומנים המשוקלל של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הקיים
א.

ב.
ג.
.6

בדו"חות הכספיים המבוקרים בשלוש השנים האחרונות הינו חיובי (גבוה מ – ' ,)'0הכל בכפוף
לדרישות שבמכרז.
רווח  -ממוצע הרווח משוקלל מפעילות שוטפת המשתקף בדו"חות הכספיים המבוקרים בשלוש
השנים האחרונות הינו חיובי (גבוה מ – ' ,)'0הכל בכפוף לדרישות שבמכרז.
היעדר הערת או אזהרת עסק חי בדו"ח הכספי האחרון ,הכל בכפוף לדרישות שבמכרז.

תנאיי סף מקצועיים  -תמצית:
א.

תכנון והרצה של לפחות מתקן  1טיפול מים בטכנולוגית  UFעם ממברנות מסוג סיבים חלולים
מחוזקות טבולות העונה על הדרישות המפורטות במכרז.
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ב.

תכנון והרצה של לפחות  2מתקני טיפול (סינון ,התפלה או טיפול בשפכים) ,שכ"א עונה על
הדרישות המפורטות במכרז.

ג.

ממברנות – הממברנות המוצעות הינן מסוג סיבים חלולים טבולות מחוזקות ב PVDF -העונות על
הדרישות המפורטות במכרז.

ב.

הליך בדיקת ההצעות
שלב א' – תנאיי-סף; שלב ב' – הגשה הנדסית; שלב ג' – הצעה מסחרית .בכדי שהצעה תיבדק בשלב מתקדם
עליה להימצא בידי מקורות כעומדת בתנאיי השלב הקודם לו ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.

ג.

בחירת המציע המועדף
המציע שעלות המים הכוללת ) (Total Water Cost – TWCשלו נוקדה בידי מקורות כנמוכה ביותר יוכרז
כמציע מועדף ,הכל כמפורט במכרז.

ד.

לו"ז צפוי
•

כנס וסיור חובה –  31.10.2019ב – .12:00

•

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – .2.12.2019

•

מועד הגשת ההצעה – ביום  30.1.2020מהשעה  09:00ועד השעה  .16:00ההצעות תופקדנה ע"י המציע
בתיבת המכרזים הייעודית שתמוקם במסדרון ג  C /בקומה מס' ( 2מחלקת רכש) שבמשרדי מקורות
ברחוב לינקולן  ,9ת"א.

תשומת לב המציעים להסדרי התנועה החדשים באזור ,הצפויים להקשות על הגישה והחניה בסמוך למשרדי
מקורות.
ה.

כללי
•

מסמכי המכרז יהיו זמינים לעיון והורדה החל מיום  7.10.2019מאתר האינטרנט של מקורות:
( http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/Auction/Pages/AuctionHome.aspxבאמצעות מס'
המכרז –  .)R-42/2019טופס  Aהנזכר בסעיף  2מעלה המהווה חלק מכרך  RFP – 1יהיה זמין להורדה
במועד האמור.
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•

מקורות שומרת על זכותה לקיים משא ומתן ,לקיים שלבים תחרותיים נוספים או לבטל את המכרז ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז.

•

התנאים המלאים הקשורים במכרז הינם אלה המפורטים במסמכי המכרז ואלה יגברו על התנאים
המתומצתים במודעה זו.

•

הזמנים המצוינים במודעה זו (מועדים וזעות) הינם זמן ישראל ומקורות שומרת על זכותה להורות על
שינויים בהם.

•

לרגל חגי תשרי יהיו משרדי מקורות סגורים החל מיום  29.9.2019ועד יום ( 1.10.2019כולל) ומיום
 8.10.2019ועד יום ( 21.10.2019כולל).

•

אשת הקשר :הגב' ליהי כהן ,באמצעות דוא"ל לכתובת  ,Lcohen@Mekorot.co.ilבטלפון ;03-6230650
ובפקס  ;03-6230870כתובת :לינקולן  ,9תל אביב .61201

יחידת רכש ולוגיסטיקה
המודעה תפורסם באתר האינטרנט של מקורות מדור המכרזים
www.mekorot.co.il
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