מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית
מכרז פומבי מס' /45-2021ש
למכירת זכויות מקורות בתתי חלקות  ,42 ,38 - 14 ,1ו 44-בחלקות  41ו 79-בגוש  7103ברחוב לינקולן  ,9תל אביב
ולתכנון ,הקמת והשלמת מבנה מטה מקורות בחלק מחלקה  222בגוש  ,6011ברחוב הפלד  ,1אזור תעשייה חולון
("המכרז")
קובץ הבהרות מספר  – 5הודעה בדבר עדכון תנאי סף להשתתפות במכרז והארכת מועדים:
 .1מקורות חברת מים בע"מ מודיעה בזאת על עדכון תנאי הסף במכרז ,כדלקמן:
.1.1

סעיף  7.5.1לפרק ב' במכרז ,לעניין תנאי סף פיננסיים:
במקום נוסח הסעיף הקיים:
"המשתתף במכרז הינו בעל מחזור שנתי ,מייזום ובנייה ,של לפחות ( ₪ 100,000,000ללא מע"מ),
בממוצע שנתי במהלך השנים  2019 ,2018ו".2020-
יבוא סעיף חדש ,כדלקמן:
"המשתתף במכרז הינו בעל מחזור הכנסות שנתי ,של לפחות ( ₪ 100,000,000ללא מע"מ) ,בממוצע
שנתי במהלך השנים  2018 ,2017ו.2019-
או לחלופין,
המשתתף במכרז הינו בעל מחזור הכנסות שנתי ,של לפחות ( ₪ 100,000,000ללא מע"מ) ,בממוצע
שנתי במהלך השנים  2019 ,2018ו".2020-

.1.2

סעיף  7.5.2לפרק ב' למכרז ,לעניין תנאי סף פיננסיים:
במקום נוסח הסעיף הקיים:
"על המשתתף במכרז להיות בעל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי ,וזאת בכל אחת מהשנים
 2019 ,2018ו".2020-
יבוא סעיף חדש ,כדלקמן:
"על המשתתף במכרז להיות בעל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי ,וזאת בממוצע בשנים ,2017
 2018ו.2019-
או לחלופין,
על המשתתף במכרז להיות בעל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי ,וזאת בממוצע בשנים ,2018
 2019ו".2020-

סעיף  7.5לפרק ב' למכרז ,לעניין תנאי סף פיננסיים:
.1.3
בסוף הסעיף ,תתווסף פסקה ,כדלקמן:
"כמו כן ,להוכחת תנאי הסף הפיננסיים ,המשתתף במכרז ,יהיה רשאי להסתמך על דוחות כספיים
"סולו" ,או דוחות כספיים מאוחדים של המשתתף במכרז".
 .2מקורות חברת מים בע"מ מודיעה בזאת על דחיית מועדים הנקובים במכרז ,כדלקמן:
בסעיף  4.3לפרק א' למכרז ,המתייחס למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,במקום "עד ולא יאוחר
.2.1
מיום  05לחודש אוקטובר שנת  2021בשעה  ,"14:00יבוא "עד ולא יאוחר מיום  25לחודש אוקטובר
שנת  2021בשעה ."14:00
בסעיף  7.1לפרק א' למכרז ,המתייחס למועד האחרון להגשת הצעות ,במקום "עד ולא יאוחר מיום 26
.2.2
לחודש אוקטובר שנת  2021בשעה  12:00בצהריים ("המועד הקובע")" ,יבוא "עד ולא יאוחר מיום 30
לחודש נובמבר שנת  2021בשעה  12:00בצהריים ("המועד הקובע")".
בסעיף  7.4לפרק ב' למכרז ,המתייחס למועד האחרון להגשת נוסח מכתב כוונות לבדיקת מקורות,
.2.3
במקום " עד ולא יאוחר מיום  05לחודש אוקטובר שנת  ,"2021יבוא "עד ולא יאוחר מיום  25לחודש
אוקטובר שנת ."2021
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[הערה :לאור זאת שבקובץ הבהרות מספר  ,3הוארכו תוקף הערבות ותוקף ההצעה עד יום  ,26.06.2022לא הוענקה
בקובץ זה הארכה נוספת ותוקף הערבות וההצעה הינם כפי שפורסם בקובץ הבהרות מספר ]3
למעט האמור לעיל במפורש ,לא יחול כל שינוי ביתר מסמכי המכרז ,על נספחיו ,לרבות בקובצי הבהרות  3 ,2 ,1ו4-
למכרז.
מקורות מבהירה ,כי בהמשך יינתן מענה לכל שאלות ההבהרה אשר נשאלו עד מועד פרסום קובץ הבהרות מס'  5זה
וכן לשאלות אשר תישאלנה ,ככל שתישאלנה עד המועד המוארך להגשת שאלות הבהרה ,הנקוב בסעיף  2.1לעיל.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כאשר הוא חתום.

ועדת המכרזים המרכזית
המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il

