
מקורות חברת מים בע"מ 
ועדת המכרזים המרכזית

חידוש מרכז המבקרים באתר אשכול

 / ש 83 - 2021מכרז מס' 

המבקרים לחידוש מרכז מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז "( מקורותמקורות חברת מים בע"מ )להלן: "

 באתר אשכול.

מבקרים  20,000-, זהו מרכז פעיל הקולט כ2009מרכז המבקרים הנוכחי של מקורות באשכול פעיל משנת 

.בישראל המבקרים מרכזי לחזית המבקרים מרכז את להביא שואפתמ"ר. מקורות  500-בשנה הנפרש על פני כ

של משק המים  והמצב הנוכחי והעתידי, להתאים אותו למסרים המעודכנים לטובת חדשנות השדרוג מטרת

על התשתית הקיימת ועל החללים הקיימים בחלוקה  חוויתייםבישראל. החידוש יתבצע ע"י הוספת אלמנטים 

 ועוד, הנוכחית עם ההתאמות הנדרשות. בנוסף החוויה תכלול שכבה מתוחכמת של מציאות רבודה / וירטואלית

 .( "השירות",  "העבודה)להלן יקרא: " פיםובמסמכים המצור כל כמתואר במסמכי המכרזה

 ממועד אחריותחודשים  12 וכןחודשים לביצוע עבודות השדרוג,  18 הינה זההליך  נשוא ההתקשרות תקופת

 במסמכי המכרז המלאים. הכול בהתאם למפורט ,חודשים 30"כ סה, הביצוע סיום

יובהר, כי מקורות שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בעתיד גם עם אחרים לביצוע עבודה נשוא 

השירותים, הכל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לנסיבות ולא תהא למציעים שיזכו כל תביעה ו/או דרישה 

 ממקורות בשל כך.

 לא אשר מציע. זה במסמך המפורטים הסף תנאי בכל עומדים אשר מציעים ורק אך הצעות להגיש מוזמנים

 .תידון לא הצעתו, יותר או אחד סף בתנאי יעמוד

קבלת מסמכי המכרז

  הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.

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

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

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

. ס הרישוםטופולמלא את  'פרטים נוספים'ללחוץ על  ,תחילה יש להיכנס למודעת הפרסום נשוא הליך זה ,המכרז

שיהווה  שיפורסם באתר מקורות, טופס הצהרת סודיותהמציעים נדרשים לחתום על  ,בנוסף לטופס רישום

תנאי הכרחי לקבלת מסמכי המכרז.



   

 

   

 

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

 באחריות כל משתתף לוודא קבלת המסמכים בהתאם לבקשתו.

 סיור קבלנים

 28/12/2021בתאריך , יתקיים ומהווה תנאי סף להגשת ההצעות חובהסיור הקבלנים, אשר השתתפות בו היא 

ממוקמים הירדן של מקורות חברת מים בע"מ ה במשרדי חבל מקום המפגש לסיור יהיה  .בבוקר 11:00בשעה 

: "מקורות אתר אשכול WAZE-ב .784באתר "אשכול" של מקורות הסמוך לקיבוץ חנתון. הכניסה לאתר מכביש 

 מרכז מבקרים" –

 .050-2120517בטלפון  און-רלי ברגב' הפרויקט,  תממנהלפרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל 
 

ובלבד שתוגש הצעה ע"י מציע אחד  ,יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחדמובהר כי 

  בסיור.בלבד מבין הגופים אשר יוצגו ע"י הנציג 

  תנאי סף

רשאים להשתתף בהליך מציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויש בידם הידע, היכולת, כוח אדם מיומן וציוד 

תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן כל מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים, העומדים ב

 ומפורטים במסמכי ההליך המלאים:

 על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין. - עוסק מורשה .1

 .לעיל שנקבעו ובתנאים, במועד במקום קבלנים בסיור להשתתף המציע על - סיור קבלנים .2

 או מוזיאון\פרויקטים שהסתיימו )מרכז מבקרים ו 2המציע ביצע כקבלן ראשי לכל הפחות  - ניסיון המציע .3

 .השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 8חווייתי, שנפתחו לקהל( במהלך ו/או מתחם 

בינוי, לאירוח קבוצות לצרכי ביקור והדרכה בהיקף  ,עיצוב, הפקה קולנועית בפרקיםלפחות כל פרויקט כלל 

 ר. מ" 500 -שטח שלא יפחת מ

 .המציע העדר הערת עסק חי בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של - הערת "עסק חי" .4

 כי ניתן להגיש ערבות מכרז דיגיטאלית. יצוין, ₪ 50,000בסך של  מכרזערבות  הגשת - ערבות מכרז .5

מפורטת במסמכי ה איכותהנק' בהתאם לטבלת  80עמידה בניקוד איכות מינימאלי של  - ניקוד איכות .6

 המכרז.

 הגשת הצעות

במעטפה סגורה ע"י הכנסתה )ביד( לתיבת ההצעות  ,באופן המתואר במסמכי המכרז המציע יגיש הצעתו

בצהריים  12:00בשעה  25/1/2022עד ליום ( 1, קומה 9שביחידת המכרזים של מקורות )ת"א, רחוב לינקולן 

  .)להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"(

 



   

 

   

 

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

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

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

 זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.מקורות שומרת על 

 לממשה או, מההצעה חלקיםמקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז, לקבל 

בשלבים; ובנוסף, שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל מכרז זה ו/או לצאת 

א צורך במתן הסבר למציעים או בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, וזאת לל

 כמתואר לעיל. שקיבל את מסמכי המכרזלשפותם/לפצותם. הודעה על הביטול/העדכון תשלח לכל מי 

 הבהרות 

                 ר אלקטרוני שכתובתודוא'לסקי, באמצעות קלשצ יבנללבירורים, שאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד 

 nkleshchelski@mekorot.co.il .ש/ 2021-83 מס'הליך לציין בראש דף השאלות "שאלות הבהרה ל יש ." 

 .052-3574615 "ל בטלפוןהדואדא קבלת וול המציע באחריות

 
 . בצהרים 12:00 בשעה 11/1/2022יום ל עד יתקבלו להבהרות בקשות

 
חלק בלתי נפרד ממסמך  נההוותציאלים בהליך זה, ונבכתב לכלל המציעים הפוט נהימסרתתשובות לשאלות 

על את מקורות, ואין להסתמך  תחייבנהבכתב  נהימסרתלמען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות ש זה.

 .בלבד ,כל תשובה שניתנה בע"פ

 
 ועדת המכרזים המרכזית

 

 ט של מקורות מדור מכרזיםנהמודעה פורסמה באתר האינטר

 

http://www.mekorot.co.il 

 העברית והן בעיתונות בשפה הערביתהמודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה 

 יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית 
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