
מקורות חברת מים בע"מ 
ועדת המכרזים המרכזית

הזמנה להציע הצעות לרכישה של: -ש /2021-84מכרז פומבי מס' 

 חלקות בסמוך לקיבוץ נען  2  -חלק א'

נעןרכישת חלקה אחת בלבד המצויה בתוך שטח קיבוץ  -חלק ב'

"( מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לשני חלקים החברה" או "מקורותמקורות חברת מים בע"מ )להלן: " .1

 לרכישת זכויות הבעלות בשלמות של החברה עבור החלקות להלן:  -נפרדים של המכרז

נמצאת בתוך השטח המגודר של הקיבוץ ומהווה  25חלקה  מ"ר; 102ששטחה  3706בגוש   25חלקה  .א

 ("25חלקה  -"חלק א' של המכרז)להלן: . מתחם המגוריםחלק מ

החלקות הללו  2 מ"ר; 76ששטחה  3706בגוש  39מ"ר וחלקה  1,013ששטחה  3706בגוש  15חלקה  .ב

"(39וחלקה  15חלקה  -חלק ב' של המכרז)להלן: "ממוקמות בסמוך לקיבוץ נען. 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.

יובהר כי מכרז זה יבוצע באופן הבא כדלקמן:  .2

להגיש הצעות הן לחלק  מחויביםהחלקים של מכרזים זה בנפרד ולא יהיו  2-מציעים יוכלו להגיש הצעה ל
 א' של המכרז והן לחלק ב'. 

 .במסמכי המכרזלפי מחיר המינימום, כפי שמצוין תמכר בנפרד  25חלקה  -היינו, באשר לחלק א' של המכרז
 .במסמכי המכרזלפי מחיר המינימום, כפי שמצוין ימכרו ביחד  39-ו 15חלקות   -באשר לחלק ב' של המכרז

בנפרד או רק לחלקות  25יצוין כי תתאפשר הגשת הצעות חלקיות באופן הבא: להגיש הצעה רק לחלקה 
 בנפרד.  39ו 15

החלקות.  3 -היינו ל -' של המכרז לחלק ב וגםמציעים יוכלו להגיש הצעות מחיר גם לחלק א' של המכרז 
 במקרה כזה למקורות תהיה שמורה האופציה לקבל חלק מההצעה. 

בלבד או  15לא ניתן יהיה להגיש הצעה לחלקה  -(39-ו 15אולם יובהר, כי לעניין חלק ב' של המכרז )חלקה 
 החלקות יחדיו בחלק ב' של המכרז.   2-בלבד. חובה להגיש הצעה ל 39לחלקה 

כולל כל הבנוי על החלקה ו/או הנטוע בחלקה, ועל  (AS-IS) חלקות נשוא מכרז זה, תמכרנה במצבן הקייםכל ה .3

המציע חלה החובה לבדוק בעצמו, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית את כל המידע והנתונים הנחוצים לו בקשר 

ך לא רק כל התנאים לחלקה, לרבות מצבה הפיזי, הרישומי, המשפטי והתכנוני וכל פרט אחר, לרבות א

והמטלות הנדרשים כתנאי לקבלת היתר בניה. כל הצעה שתוגש תהא רק בהסתמך על בדיקת המציע והחברה 

 אינה אחראית באופן כלשהו לגבי מצב החלקה.

בחלקות או בחלק מהן קיים מטע אבוקדו ועל הזוכה יהיה להגיע להסדר נפרד עם הגורם שנטע את המטע, כמו 

נמצאת בתוך השטח המגודר של קיבוץ נען בסמוך לאזור המגורים על  25הלב לכך שחלקה כן מופנת תשומת 

 המשמעויות הכרוכות בכך לרבות אפשרויות הגישה והצורך לתאם את הפעילות בחלקה עם הקיבוץ.



   

 

   

 

 קבלת מסמכי המכרז. 

 הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום. 

ולהיכלל ברשימת התפוצה להעברת הודעות ועדכונים )לרבות  PDFעל מנת לקבל את מסמכי המכרז בקובץ 

מכתבי הבהרה( בכל הנוגע למכרז זה, נדרש כל משתתף למלא את טופס הרישום למכרז זה הנמצא באתר 

תחת הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם  WWW.MEKOROT.CO.ILהאינטרנט של מקורות בכתובת 

 . טופס הרישוםולמלא את  'פרטים נוספים'ללחוץ על  ,ום נשוא הליך זהתחילה יש להיכנס למודעת הפרס ,המכרז

 מסמכי המכרז.  אל המציעבדוא"ל חוזר ישלח בסמוך לרישום באתר מקורות 

 באחריות כל משתתף לוודא קבלת המסמכים בהתאם לבקשתו.

, בשעות העבודה 1 , קומה9בנוסף ניתן לקבל עותק ממסמכי המכרז במשרדי מקורות בתל אביב, רח' לינקולן 

 . 073-3521110המקובלות, בתיאום מראש עם מר רוני כהן בטלפון: 

 הגשת הצעות

, ת"א. 1, קומה 9לתיבה שביחידת המכרזים של מקורות, ברחוב לינקולן במעטפה סגורה ההצעות תוגשנה 

 בצהריים. 12:00בשעה  2220.10.62מיום לא יאוחר ה' -בימים א'ניתן להגיש הצעות 

 :לתשומת לב המציעים 

 יש לעבור "בקרת כניסה".בת"א  9ברח' לינקולן לצורך כניסה לבניין מקורות  -

 קשיי הגעה לאזור בנין מקורות. עקב עבודות הרכבת הקלה בתל אביב ייתכנו -

 לתשומת לב המציעים:
 
לא יורשו להיכנס לאתרי מקורות בכל הארץ )כולל באתרי הפיתוח( קבלנים, ספקים, נותני שירות,  -

מובילים ושליחים )כולל לצורך הגשת הצעות לתיבות המכרזים או לאספקת ציוד(, שלא הציגו 'תו ירוק' 
 בתוקף. 

שתי בדיקות קורונה מידי גורמים שאין בידיהם 'תו ירוק' בתוקף יבצעו כתנאי לכניסה לאתרי מקורות  -
שבוע בימים שני וחמישי ויציגו את תוצאות הבדיקות למנהל העבודה באתר העבודה/מנהל המתחם 

 לצורך קבלת אישור כניסה לאתר.
 

 על המציע להיערך בהתאם ולקחת זאת בחשבון על מנת לעמוד במועד ההגשה הנקוב לעיל.    

 ים יתנאים כלל

ר עם מציע כלשהו, איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל מקורות איננה מתחייבת להתקש

, אחד או יותר ו/או Best & Finalהצעה שהיא, והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים הליך של 

 לבטל את המכרז על פי האמור במסמכי המכרז ו/או על פי צרכיה. 

 מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.

מקורות שומרת על זכותה לקבל חלקים מההצעה, או לממשה בשלבים; ובנוסף, שומרת לעצמה את הזכות, 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל מכרז זה ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל 



   

 

   

 

תשלח לכל מי  עת, וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם. הודעה על הביטול/העדכון

 שקיבל את מסמכי המכרז כמתואר לעיל.

 הבהרות 

    rocohen@mekorot.co.ilדוא"לת באמצעו רוני כהןלבירורים, שאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד, ל

 .3521110-073  דוא"ל בטלפוןה. יש לוודא קבלת בצהרים 12:00בשעה  2220.01.17מיום וזאת לא יאוחר 

תימסרנה בכתב לכלל המציעים הפוטנציאלים בהליך זה, ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמך תשובות לשאלות 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה את מקורות, ואין להסתמך על  זה.

 כל תשובה שניתנה בע"פ בלבד.

 
 

 
 ועדת המכרזים המרכזית

 

 המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים

 

http://www.mekorot.co.il 

 

 המודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה העברית והן בעיתונות בשפה הערבית

 הנוסח המפורסם בשפה העברית יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו 

http://www.mekorot.co.il/
http://www.mekorot.co.il/
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