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ועדת המכרזים המרכזית

מכרז להקמת מאגר חברות לשירותי קידום ובקרת פרויקטים
מכרז מס'  / 55 – 2020ש
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לבניית מאגר חברות לצורך
אספקת שירותים באמצעות קדמי פרויקטים כגון ,אך לא רק ,ניהול לוחות זמנים ,בקרה תקציבית ,קדמים
סטטוטוריים ,מנהלי סיכונים ו PMO -וכל תפקיד אחר שלא צויין לעיל ובלבד שכולל תמיכה בפעילות הפרויקטים,
בכל רחבי הארץ ובכל יחידות החברה בתחומי הפיתוח ,אחזקה ,הנדסה ,בקרה ובכל תחומי הפעילות השונים
של מקורות ,הכל כמתואר במסמכי המכרז ובמסמכים המצורפים (להלן יקרא" :העבודה").
מובהר ,כי מקורות אינה מתחייבת להזמנת שירותים בכמות ו/או בהיקף כלשהו ו/או להיקף כספי כלשהו ו/או
למסירת הזמנות ברציפות .הזמנת שירותים תהיה בהתאם לצרכי מקורות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי .עוד מובהר כי היקף השירותים ומועד מתן השירותים עשויים להשתנות בהתאם לקצב התקדמות
העבודה מול הגורמים השונים השותפים לתהליך ההנפקה ,צרכי המימון המשתנים של מקורות ודרכי הגיוס
שייבחרו ,וכי מקורות שומרת לה את הזכות שלא לקבל מהמציע/ים הזוכה/ים שירותים כלל.
מובהר כי למציע שיזכה לא תהיה בלעדיות במתן השירותים ,וכי בכל מקרה מקורות שומרת לעצמה את הזכות
להתקשר בעתיד גם עם ספקים אחרים לביצוע שירותים נשוא מכרז זה ,הכל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם
לנסיבות.
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
לרישום וקבלת קישור למערכת יש לפנות למר אבי אסייג בדוא"ל  assayaga@Mekorot.co.ilבאמצעות טופס
הרישום הקיים באתר מקורות תחת הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם ומספר המכרז .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.

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 – למציע עצמו ניסיון במהלך  5השנים האחרונות ,שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות
להליך זה ,במתן השירותים משלב התכנון דרך שלב הביצוע ועד למסירתם ללקוח ,בלפחות  5פרויקטים
בתחום תשתיות מים ו/או תשתיות ביוב ו/או תשתיות גז ו/או תשתיות התחבורה ו/או תשתיות הבניה,
בהיקף כספי מינימאלי של  5מלש"ח לכל פרויקט ,כאשר פרויקט אחד לפחות מתוכם הינו בהיקף של 30
מלש"ח ומעלה ,לא כולל מע"מ.
יודגש ,כי במסגרת תנאי זה יוכר ניסיון של מתן שירותי  PMOו/או מנהל לו"ז ו/או מנהל סיכונים ו/או מנהל
תקציב ולא יוכר ניסיון ב ניהול תכנון ו/או תכנון פרויקטים ו/או פיקוח על ביצוע פרויקטים או ניהול ביצוע
פרויקטים.
 .3העסקת עובדים  -למציע  2עובדים שכירים (אשר מתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעסיק) לפחות שעובדים
בקידום פרויקטים ( PMOו/או מנהל לו"ז ו/או מנהל סיכונים ו/או מנהל תקציב) .על  2העובדים הנ"ל להיות
מועסקים כשכירים אצל המציע במשך תקופה של שנה לפחות וכל אחד מהם עסק בעצמו בקידום 3
פרויקטים לפחות בהיקף כספי מינימלי של  10מלש"ח (לא כולל מע"מ) עבור כל אחד מהפרויקטים או
בקידום פרויקט אחד בהיקף של  250מלש"ח ומעלה (לא כולל מע"מ) ,וזאת במהלך  5השנים האחרונות
שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות להליך זה.
מובהר ,כי "פרויקט" לצורך תנאי סף זה הינו פרויקט בתחום תשתיות מים ו/או תשתיות ביוב ו/או תשתיות
גז ו/או תשתיות התחבורה ו/או תשתיות הבניה.
מובהר כי "קידום פרויקטים" יחשב רק אם העובד היה מועסק באותו פרויקט המוצג לצורך עמידה בתנאי
סף זה ,כ  PMO -ו/או מנהל לו"ז ו/או מנהל סיכונים ו/או מנהל תקציב ,ובכל מקרה לא כמנהל פרויקט ו/או
מפקח על הביצוע בפרויקט.

הגשת הצעות
ההצעות תוגשנה אך ורק באמצעות תיבת ההצעות המקוונת במערכת ה "SourcingVision" -עד לתאריך
 14.10.2020בשעה  12:00בצהריים.
לתשומת לב המציעים:
משרדי מקורות יהיו סגורים בתאריכים 4-8.10.2020 ,27-28.9.2020 ,20.9.2020 :בשל חגי תשרי.

תנאים כלליים
מקורות איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ,איננה מתחייבת 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
" "Sourcing Visionו/או באמצעות טעינת קובץ בפורמט  Wordאו  Excelבלבד למערכת ,וזאת לא יאוחר
מיום  29.9.2020בשעה  12:00בצהריים.
בעת טעינת קובץ יש לבחור את סיווג הקובץ :שאלה/הבהרה .באחריות המציע לוודא קבלת ההודעה/הקובץ
בטלפון  050-5429950או בדוא"ל.assayaga@Mekorot.co.il :
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב לכל המציעים שנרשמו להליך זה לדואר האלקטרוני באמצעות מערכת
" ,"SourcingVisionותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות
שתימסרנה בכתב תחייבנה את מקורות ,ואין להסתמך על 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

