מקורות חברת מים בע"מ
מכרז מס' 58-2021
הזמנה להגשת הצעות
שירותי יעוץ הנדסי ) (Owners' Engineerלמכרז תכנון-ביצוע למתקן התפלה סבחה ד' ,אילת
 .1כללי
 1.1חברת מקורות חברת מים בע"מ ("מקורות") ,הינה חברה ממשלתית במדינת ישראל ,אשר קיימת למעלה מ83-
שנים ומספקת לתושבי מדינת ישראל למעלה מ 80%-ממי השתייה וכ 70%-מצריכת המים כולה .במסגרת פעילותה
עוסקת מקורות גם בפיתוח בתחום המים ,בהנחת צנרת ,בניית בריכות ומאגרי מים מתקני טיפול במים ועוד.
 1.2מקורות הינה ספק המים הגדול ביותר במדינת ישראל .מקורות מפעילה למעלה מ 4,000-מתקנים ברחבי המדינה,
באמצעות כ 2,000-עובדים המועסקים בקבוצת מקורות .מקורות משקיעה כ 1.5 -ועד  2מליארד  ₪בפיתוח משק
המים בישראל בשנה.
 1.3כחלק מתכנון פיתוח העיר אילת והערבה מתוכנן להקים מתקן התפלה נוסף (סבחה ד )'1אשר יתפיל מי ים בקיבולת
של כ 10 -מילון מ"ק מים בשנה בשיטת אוסמוזה הפוכה .המתקן יתממשק עם מתקני ההתפלה שכבר קיימים
בסבחה ( B ,Aו )C -ויכלול הכנת תשתיות למתקן נוסף עתידי.
 1.4מקורות מזמינה בזאת מציעים ,להשתתף במכרז למתן שירותי יעוץ הנדסי ) (Owners' Engineerלליווי הפרויקט
בשיטת תכנון-ביצוע ( ,)design-buildהכל בהתאם להגדרות המפורטות במסמכי המכרז המלאים .שירותי הייעוץ
למקורות בנוגע לשיטת תכנון-ביצוע יכללו אסטרטגיות לבחירת הקבלן המבצע; השגת מטרות על ידי הכנת
 ,requests for qualifications ,Conceptual Documentsו ;requests for proposals-נושאי עלויות ותקציב;
פיתוח עניין בפרויקט מצד קבלנים פוטנציאלים ,קבלני משנה מרכזיים וספקי ציוד .לוח הזמנים של הפרויקט; וייעוץ
בנוגע להגשות במהלך התכנון ,נושאים הנדסיים וטכניים שעולים במהלך חיי הפרויקט.
 1.5אלא אם נאמר אחרת בהודעה זו ,למונחים ומושגים האמורים בהודעה זה תהא המשמעות המופיעה במסמכי המכרז
המלאים בלבד .המידע המובא להלן ,הינו תמציתי ומובא לידיעה בלבד .לפיכך המציעים נידרשים לבחון את מסמכי
המכרז המלאים ולעמוד בכל הדרישות האמורות בהם .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהודעה זו לבין האמור
במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי המכרז בשפה האנגלית בלבד.
 .2רישום וקבלת מסמכי המכרז
ניתן לקבל עותק של מסמכי מכרז זה ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת ""( "Sourcing Visionהמערכת").
לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות למר אבי אסייג בכתובת assayaga@Mekorot.co.il
באמצעות טופס הרישום הקיים באתר מקורות חברת מים בע"מ תחת מדור "מכרזים" בשורה הנושאת את שם
המכרז.
הטופס יכלול לפחות את הפרטים הבאים( :א) שם המבקש; (ב) שם פרטי ומשפחה של איש קשר; (ג) כתובת; (ד)
מיקוד; (ה) טלפון; (ו) טלפון נייד; (ז) כתובת דוא"ל של המבקש; ו( -ח) מס' עוסק מורשה/חברה של המבקש (ככל
שקיים).
עם הרישום למערכת תישלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור למערכת המאפשר גישה למערכת,
לרבות קבלת עותק של מסמכי המכרז והגשת 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 תישלחנה הודעות והבהרות ,ככל שתהיינה.

 .3תנאי סף
המשתתפים במכרז מחוייבים לעמידה בכל תנאי הסף הכלליים ,מקצועיים וכלכליים המפורטים במסמכי המכרז
המלאים.
 .4בקשות להבהרה
המועד האחרון להעברת בקשות להבהרה להליך זה הינו עד ליום  30לספטמבר  ,2021עד השעה  12:00בצהרים
לפי שעון ישראל (להלן" :המועד האחרון להגשת בקשות להבהרה").
 .5הגשת הצעה
המועד האחרון להגשת הצעה הינו עד ליום  1לנובמבר  ,2021בשעה  12:00בצהריים לפי שעון ישראל (להלן:
"המועד האחרון להגשת הצעות").

ועדת המכרזים המרכזית
המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות www.mekorot.co.il
במדור "מכרזים"
מובהר כי נוסח המודעה באנגלית יגבר על כל נוסח אחר.

