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 מקורות חברת מים בע"מ
 יחידת רכש ולוגיסטיקה

לאספקת יריעות כיסוי צף עבור מאגר מפסח 57/2021-פומבי ר מכרז

דחייה במועד הגשת הצעות 

 דחיית מועד הגשה: 

בצהריים.  12:00בשעה  17/1/22 'ב יום -מועד הגשת ההצעות נדחה ל

 רחוב, מקורות בבנין הממוקמת במקורות ולוגיסטיקה רכש ללא תשלום ביחידת לקבל ניתן זה מכרז מסמכי של עותק

 המציע יידרש המכרז מסמכי קבלת במעמד. 15:00 – 09:00 בשעות ה'-א' בימים(, Cמסדרון ) 2 קומה, תל אביב 9 לינקולן

  ל("ודוא פקס, טלפון' מס לרבות) על ידי מסירת פרטיו Sourcingvisionלמערכת  להירשם

 mekorot.co.ilotzadka@  ל"בדוא אושרת צדקה לגב'  לפנות והבהרות. יש ל, הודעות"בדוא מכרז מסמכי של עותק למשלוח

, טלפון נייד, טלפון, מיקוד, כתובת, ומשפחה של איש הקשר פרטי שם, המבקשת החברה שם: הבאים פרטים בציון

 .מורשה עוסק ומס' חברה / החברה של כתובת דוא"ל

 אין להגיש את ההצעות בכל דרך אחרת. לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד הקבוע לעיל.

 הצעות.מקורות תודיע למציעים שקיבלו את מסמכי המכרז על כל שינוי במועד הגשת 

הגשת הצעות

, בהתאם למפורט להלן וזאת לפני המועד Sourcingvisionהמציע יגיש את הצעתו לתיבת הצעות מקוונת במערכת 

 האחרון להגשת הצעות.

מקורות חב' מים בע"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת לעצמה את הזכות 

החברה שומרת לעצמה  כמו כן, ו לפצל את ההזמנות בין המציעים השונים המשתתפים במכרז.לקבל רק חלק מההצעה א

 את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים ע"פ דין. 

. כתנאי לקבלת העדפה יש לצרף להצעה 1995-על הליך זה יחולו תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ( התשנ"ה

 הישראלי במחיר ההצעה. אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב

של מקורות מדור מכרזים האינטרנטהמודעה פורסמה באתר 
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