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בצהריים. 12:00בשעה  05.12.2021המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות הינו בתאריך 

כרזרישום וקבלת מסמכי המ

"(. לרישום המערכת" )"Sourcing Visionניתן לקבל עותק של מסמכי מכרז זה ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "
בציון הפרטים  mekorot.co.ilItelor@בכתובת  איתמר תל אור למרוקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות 

הבאים: )א( שם המבקש; )ב( שם פרטי ומשפחה של איש קשר; )ג( כתובת; )ד( מיקוד; )ה( טלפון; )ו( טלפון נייד; )ז( כתובת 
)ח( מס' עוסק מורשה/חברה של המבקש. עם הרישום תישלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש  -דוא"ל של המבקש; ו

ערכת, לרבות קבלת עותק של מסמכי המכרז והגשת הצעה באמצעות המערכת. וסיסמה וקישור למערכת המאפשר גישה למ
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. 
כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז ביחידת רכש ולוגיסטיקה במקורות, שמשרדיה נמצאים בבניין מקורות, רחוב לינקולן 

. עיון במסמכי המכרז יהיה 073-3521650, טלפון 15:00-9:00ה' בשעות -)מסדרון ג'(, בימים א' 2אביב )ישראל(, קומה -, תל9
 שום למערכת. כפוף למסירת פרטים כמפורט לעיל לצורך רי

הגשת הצעות בהליך

" בהתאם להוראות המפורטות לעיל.Sourcing Vision" המציע יירשם לצורך הגשת הצעתו במערכת המקוונת
 אין להגיש את ההצעות בכל דרך אחרת.

 מקורות תודיע למציעים שקיבלו את מסמכי המכרז על כל שינוי במועד הגשת ההצעות. 
המועד האחרון הנקוב לעיל. הצעה שלא תהיה בתיבת ההצעות )במערכת( המיועדת לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר 

 תיפסל ולא תידון. -להליך זה במועד האחרון הנקוב לעיל, מכל סיבה שהיא 

מקורות איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או חלק ממנה או כל הצעה שהיא והיא שומרת על זכותה להחליט 
הצעה או על מימוש בשלבים, להתקשר עם מציע אחד או עם מספר מציעים זוכים או על פיצול הזמנה על מימוש חלקי של 

 בין מספר מציעים. כמו כן, מקורות תהא רשאית לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

)ח( לתקנות חובת המכרזים 3-()ד3במכרז זה תינתן העדפה להצעות להספקת טובין מתוצרת הארץ, בהתאם לקבוע בתקנות 
"(. תקנות העדפת תוצרת הארץ)" 1995-)העדפת תוצרת הארץ(, תשנ"ה

( במדור "מכרזים"http://www.mekorot.co.ilהמודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות )
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