מקורות חברת מים בע"מ
מכרז מס' 23-2021
הזמנה להגשת הצעות
להקמת מאגר סגור לקבלת שירותי תכנון מפורט עבור מקורות חברת מים בע"מ
 .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.
בהתאם לצרכיה נעזרת מקורות ,מעת לעת ,בשירותיהם של מתכננים בעלי ידע ,ניסיון ויכולת בתכנון בתחום המים
על מנת שאלה יתנו לה שרותי תכנון בהתאם לצורכי משק המים ותוכניות הפיתוח של מקורות ,ובהתאם לתכולת
שרותי התכנון כמפורט בהסכם המסגרת )כהגדרתו במסמכי המכרז(.
 1.2הבהרה מקדימה
מקורות נדרשת כאמור לשירותי תכנון עבור הוצאה לפועל של פרויקטים שונים של החברה ועל כן מקורות מתעתדת
לפרסם  4מכרזים שונים:
א.

מכרז למאגר שירותי תכנון כללי – ייעודו הכנת דו"חות היתכנות למערכות אספקת מים אשר משקללים
גורמים הנדסיים ,סביבתיים ורגולטורים לטובת אישורם במקורות ועל ידי רשות המים;

ב.

מכרז למאגר מתכננים סטטוטוריים  -יתמקד בשרותי הכנת תכניות סטטוטוריות מפורטות ברמה הארצית
והמחוזית )תמ"אות ,תת"לים ותב"עות( במסגרת תכנון מוקדם;

היות ולשני מאגרי המתכננים הנ"ל נדרשת היכרות מקדימה ומעמיקה עם משק המים הישראלי ועם הרגולציה
הישראלית שני המכרזים לעיל )א' ו-ב'( יפורסמו בעברית ויתמקדו בחברות ישראליות.
ג.

מכרז למאגר תכנון מפורט – חברות תכנון אשר יכללו במאגר זה יספקו שרותי תכנון מפורט למתקני טיפול
ואספקת המים השונים של מקורות :קידוחים ,תחנות ,קווים ,בריכות ,מאגרים ,מתקני חשמל ,מערכות
הפקת אנרגיה ,טיפול במים והגנה קתודית .ככל שיידרשו המתכננים להעסיק יועצים הנדסיים לביצוע
מטלות ,יועסקו אך ורק יועצים אשר רשומים במאגר היועצים הנזכר להלן;

ד.

מכרז למאגר יועצים מקצועיים לשם קבלת שירותי התכנון השונים  -מאגר פתוח לרישום כלל היועצים
ההנדסיים בתחומים השונים הכוללים בין היתר מדידות ,ייעוץ קרקע ,גיאולוגיה וסייסמיקה ,אקולוגיה,
אקוסטיקה ,בטיחות ,נגישות ועוד .ככל שמתכנן אשר רשום במאגר התכנון המפורט מבקש להשתמש ביועץ
הנדסי מסוים לצורך השלמת ביצוע עבודת התכנון המפורט מטעמו ,אשר הינו גורם אשר אותו מתכנן מבקש
להעסיקו במסגרת עבודתו ,על המתכנן לרשום את אותו יועץ במאגר היועצים במסגרת המכרז למאגר
יועצים מקצועיים במקורות.

יובהר ,כי במסגרת מכרז זה מקורות מתרכזת אך ורק במאגר לתכנון מפורט בלבד.
מציע רשאי להגיש הצעות לכל מכרז לרבות הצעת אותם מתכננים ביותר ממכרז אחד.
עוד יובהר כי במסגרת מכרז זה ,בכוונת מקורות לכלול עד  7מציעים במאגר התכנון המפורט ,בכל בהתאם
לתנאים המפורטים במסמכי המכרז המלאים.

 1.3מקורות מזמינה בזאת מציעים מהארץ ומחו"ל ,אשר עונים על מלוא תנאי הסף )תנאי הסף למציע ותנאי הסף
למתכנן( אשר יפורטו במסמכי ההזמנה להגשת הצעות למכרז זה ,להשתתף במכרז להקמת מאגר מתכננים לתכנון
מפורט של מקורות ,אשר ישמש את מקורות להזמנות מזדמנות של תכנון מפורט בהיקפים כספיים שונים )"ההליך"(,
והכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים שתמציתן מובאת להלן.
 1.4אלא אם נאמר אחרת בהודעה זו ,למונחים ומושגים המפורטים להלן תהא המשמעות המופיעה במסמכי המכרז
המלאים .המידע המובא להלן ,לרבות )אך לא רק( תנאי הסף הינו תמציתי ומובא לידיעה בלבד .לפיכך המציעים
נידרשים לבחון את מסמכי המכרז המלאים ולעמוד בכל הדרישות האמורות בהם .בכל מקרה של אי התצאמה 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.

תשומת לב המציעים כי רישום למכרז זה יתאפשר החל מתאריך  5באפריל  .2021עד ליום זה
משרדינו יהיו סגורים ולא יינתן כל מענה ולא יתאפשר רישום למכרז זה.
 .3תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז זה מציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויש בידם הידע ,היכולת ,כוח אדם מיומן וציוד
מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי המכרז ,העומדים בכל תנאי הסף )למציע ולמתכנן( שתמציתן מובאת
להלן )ומפורטים במסמכי המכרז המלאים בשפה האנגלית בלבד( ,כמוכח ע"י הצגת המסמכים המתאימים בהתאם
לפירוט אשר מופיע במסמכי המכרז המלאים.
 3.1תנאי הסף למציעים להשתתפות בהליך
3.1.1

מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,הינו תאגיד הרשום כדין בארץ התאגדותו.

3.1.2

ככל שהמציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע עומד
בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,כדלקמן :על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול
כספים ותשלומי מס כדין.

3.1.3

המציע הינו משרד תכנון הנדסי הפועל  5שנים רצופות ,לכל הפחות ,נכון למועד האחרון להגשת
ההצעות.

3.1.4

המציע מעסיק )באופן ישיר ולא במיקור חוץ( לכל הפחות  20מהנדסים ,אשר כל אחד מהמהנדסים הללו
נדרש לעמוד בשני התנאים המצטברים שלהלן:

3.1.5

א( בעל תואר  B.Sc.בהנדסת מכונות ו/או הנדסה אזרחית ו/או הנדסת מים ו/או הנדסת
תברואה ו/או הנדסת סביבה ו/או הנדסת תהליך ו/או הנדסה חקלאית ,אשר מועד
הזכאות לתואר התקבל עד ליום .31.12.2015
ב( בעל רישום בתוקף במרשם המהנדסים ,ככל שקיים מרשם כזה במדינה הרלוונטית,
כאשר הרישום בוצע לכל המאוחר עד ליום .31.12.2015
למציע ממוצע מחזור כספי שנתי של לפחות  30מלש"ח בדוחות הכספיים המבוקרים של שנים ,2017
 2018ו2019 -
ממוצע מחזור כספי מחושב כדלהלן:
ממוצע מחזור כספי = ]1/3*[2019] + 1/3*[2018] + 1/3*[2017
או
למציע ממוצע מחזור כספי שנתי של לפחות  30מלש"ח בדוחות הכספיים המבוקרים של שנים ,2018
 2019ו2020 -
ממוצע מחזור כספי מחושב כדלהלן:
ממוצע מחזור כספי = ]1/3*[2020] + 1/3*[2019] + 1/3*[2018
מובהר כי נתונים בדוחות הכספיים שאינם מופיעים בשקלים יומרו לשקלים לפי הנחיות נספח 3
במסמכי המכרז המלאים.

3.1.6

בדו"ח השנתי המבוקר האחרון של המציע אין הערת עסק חי או הודעה בעל משמעות דומה.

 3.2תנאי סף למתכנן
תנאי הסף למתכנן יבחנו ביחס לכל מתכנן בנפרד .על כל מתכנן לעמוד בכל תנאי הסף למתכנן כדלהלן:
3.2.1

המתכנן הוא אחד מהבאים:
 3.2.1.1אדם שהוא בעל מניות או שותף במציע; או
 3.2.1.2אדם אשר משמש כיועץ חיצוני למציע )קבלן משנה( ; או
 3.2.1.3אדם שעובד כשכיר במציע )יחסי עובד  -מעביד(.

3.2.2

המתכנן עומד בתנאי הסף למתכנן בקטגוריה בו רשם אותו המציע ,המופיעים בנספח  2במסכי המכרז
המלאים.

מובהר ,כי על המציע להציג מתכננים שעומדים בתנאי הסף של כל אחת מהקטגוריות במכרז הנקובות
בנספח  ,2כאשר ניתן להציג את אותו המתכנן כמענה ליותר מקטגוריה אחת.

 .4בקשות להבהרה
המועד האחרון להעברת בקשות להבהרה להליך זה הינו עד ליום  31למאי  2021עד השעה  12:00בצהרים לפי
שעון ישראל )להלן" :המועד האחרון להגשת בקשות להבהרה"(.
 .5הגשת הצעה
המועד האחרון להגשת הצעה הינו עד ליום  30ליוני  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.

