חטיבת משאבי אנוש ומינהל
יח' רכש ולוגיסטיקה

מקורות חברת מים בע"מ
יחידת רכש ולוגיסטיקה
מכרז פומבי ר 36/2020 -לאספקת כיסוי מודולרי עבור מאגר לב הנגב
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת כיסוי מודולרי (להלן" :כיסוי
מודולרי") עבור מאגר לב הנגב (להלן" :אתר מקורות") ,כולל תכנון ,ייצור ,אריזה ,אספקה ,הובלה ופריקה והתקנה
במאגר לב הנגב (להלן" :אספקת הכיסוי") ,והכול כמפורט במסמכי המכרז ,במפרטים הטכניים המצורפים אליו וביתר
הנספחים המצורפים אליו ,כחלק בלתי נפרד ממנו.
רשאים להגיש הצעות מציעים אשר עומדים בכל תנאי סף המפורטים להלן:

 .1תנאי סף
.1.1
.1.2
.1.3

.1.4

על 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 אלמנטים צפים של היצרן כולל
התחייבות של היצרן לגיבוי שוטף לאספקת אלמנטים צפים במקום אלמנטים פגומים.
על יצרן האלמנטים להיות בעל הסמכה לתקן  .ISO 9001להוכחת עמידה בתנאי סף זה יש לצרף אישור בתוקף.
על יצרן האלמנטים להיות בעל ניסיון בייצור ואספקה של אלמנטים צפים ,במהלך השנתיים האחרונות שסיומן
במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,ל 2-פרויקטים לפחות בהיקף  10דונם לפחות כל אחד .להוכחת העמידה
בתנאי סף זה יש להגיש אישור מורשה חתימה בנושא כולל רשימת לקוחות אפשרית לבדיקה ע"י מקורות ,פירוט
אודות האלמנטים שסופקו ללקוחות ואודות הפרויקט לו סופקו האלמנטים ,וכן אנשי קשר ,תפקידם ,טלפונים
וכתובות דוא"ל.
על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין .להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש
לצרף להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-כדלקמן:
תעודת ע וסק מורשה ,אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,אישור לצורך
ניכוי מס ,וכן תצהירים חתומים כדין בנוסחים המצורפים למכרז זה כנספחים  1ו 2-ו.3-

 .2רישום וקבלת מסמכי המכרז
עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום ביחידת רכש ולוגיסטיקה במקורות הממוקמת בבנין מקורות ,רחוב
לינקולן  9תל אביב ,קומה ( 2מסדרון  ,)Cבימים א'-ה' בשעות  .15:00 – 09:00במעמד קבלת מסמכי המכרז יידרש המציע
להירשם למערכת  Sourcingvisionעל ידי מסירת פרטיו (לרבות מס' טלפון ,פקס ודוא"ל) למשלוח עותק של מסמכי מכרז
בדוא"ל ,הודעות והבהרות .יש לפנות לגב' אושרת צדקה בדוא"ל  otzadka@mekorot.co.ilבציון פרטים הבאים:
שם החברה המבקשת ,שם פרטי ומשפחה של איש הקשר ,כתובת ,מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל של החברה
ומס' חברה  /עוסק מורשה.

המועד האחרון להגשת הצעה הינו בתאריך  12/8/20בשעה  12:00בצהריים.

אין להגיש את ההצעות בכל דרך אחרת .לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד הקבוע לעיל.
מקורות תודיע למציעים שקיבלו את מסמכי המכרז על כל שינוי במועד הגשת הצעות.

 .3הגשת הצעות
המציע יגיש את הצעתו לתיבת הצעות מקוונת במערכת  ,Sourcingvisionבהתאם למפורט להלן וזאת לפני
המועד האחרון להגשת הצעות.
מקורות חב' מים בע"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת לעצמה את
הזכות לקבל רק חלק מההצעה או לפצל את ההזמנות בין המציעים השונים המשתתפים במכרז .כמו כן ,החברה
שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים ע"פ 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/

