
   

 

   

 

 מקורות חברת מים בע"מ
 ועדת המכרזים המרכזית

  

 מכרז לאיטום חניון בבניין המטה של חברת מקורות ברחוב סעדיה גאון 

 / פ 82 - 2022מכרז מס' 
 

לאיטום ושיקום עבודות "( מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז מקורותמקורות חברת מים בע"מ )להלן: "

 בטון במשטח חניה של בניין המטה של חברת מקורות בצד הפונה לרחוב סעדיה גאון.

 חניון בניין המטה של מקורות בצד שפונה לרחוב סעדיה גאון, מהווה חלק עליון/גג לשני מקומות:

 מחסן מטה מקורות .1

 יחנות סקאל דיוטי פר .2

איטום חדש, עבודות פירוק ופינוי משטח אספלט קיים, כוללת, בין היתר, ו חניון ומתחת לחניוןב תתבצעהעבודה 

 ,ביצוע משטח בטון, עבודות גבס וצביעה בחנות סקאל דיוטי פרי, סימון תאי חנייה לפי מערכת הסימונים

 "(.השירותים/העבודה)להלן יקרא: " ובמסמכים המצורפים כל כמתואר במסמכי המכרזה

יודגש כי היות והעבודה עתידה להתבצע בשטח עירוני, קיימות מגבלות הנוגעות לאופן ביצוע העבודה ובהן, אך 

לא רק, הנחיות בטיחותיות, החובה בהסדרי תנועה, מגבלות שעות עבודה ורציפות עבודה, התארגנות ותנועה, 

 בכפוף להנחיות העירייה / רשות המקומית וחברת מקורות. הכל

 ימי לוח. 90 לו"ז לביצוע:

לרבות להווי ידוע למציעים כי בעת פרסום מכרז זה טרם הושלמו ההליכים לקבלת כל האישורים 

הנדרשים לצורך ביצוע העבודה, וכי תחילת הביצוע ו/או הביצוע עצמו עשוי להתעכב עד לקבלת רגולטורים,  

לוא האישורים הנדרשים לצורך הביצוע, מבלי שיהיה בכך כדי להוות טענה ו/או דרישה של המציע הזוכה מ

 כלפי מקורות.

ו/או אי קבלת מלוא האישורים הנדרשים עשוי להביא לביטול מכרז זה, מבלי  כן, ידוע למציעים כי עיכוב-כמו

 שיהא בכך משום טענה ו/או דרישה כלפי מקורות.

 

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

 .תידון לא הצעתו, יותר או אחד סף בתנאי יעמוד

 קבלת מסמכי המכרז

 . בתשלום כרוכה אינה זה להליך הצעות הגשת

( נידרש כל משתתף למלא את טופס הרישום למכרז זה )למעט תוכניות PDFלצורך קבלת מסמכי המכרז בקובץ 

 לשלוחהנמצא באתר מקורות תחת הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם המכרז. את כל האמור לעיל יש 

 קבלת לוודא משתתף כל באחריות. המכרז מסמכי את חוזר במייל ולקבל, הרישום טופס בגוף ההנחיות פי על

  .לבקשתו בהתאם המסמכים

 במהלך סיור הקבלנים. ,למכרז זה יחולקו לנרשמים מראש תכניותכי  מובהר



   

 

   

 

 סיור קבלנים

 07/04/2022בתאריך , יתקיים ומהווה תנאי סף להגשת ההצעות חובהסיור הקבלנים, אשר השתתפות בו היא 

)כניסה ת"א  9בחניון של בניין מטה מקורות ברחוב לינקולן  מקום המפגש לסיור יהיה  .צהרייםב 00:21בשעה 

 לחניון מרחוב סעדיה גאון(.

 .050-6279914 בטלפון סולומון אסתרליס מרממנהל הפרויקט, פרטים 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:

 לעיל.ם במקום, במועד ובתנאים שנקבעו על המציע להשתתף בסיור קבלני .1

 . כדין על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס .2

 .הצעתו לערך המתאיםכספי  ווגבסי 134ו/או בענף  100בענף בפנקס הקבלנים הינו קבלן רשום  המציע .3

   פרויקט אחד לפחות בתחום איטום גגות  שלקבלן משנה בביצוע כאו /המציע הינו בעל ניסיון כקבלן ראשי ו .4

( השנים האחרונות שסיומן במועד 5אלש"ח, לא כולל מע"מ, כל זאת במהלך החמש ) 400בהיקף של 

 האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

 ₪. 20,000 בסך של מכרזערבות  הגשת .5

 הגשת הצעות

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

 .בצהריים 12:00בשעה  05/2022/09 מיוםלא יאוחר ה' -מים א'ביניתן להגיש הצעות 

 :לתשומת לב המציעים 

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

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

קבלנים וספקים שאינם עובדים כתף אל כתף עם עובדי מקורות בחלל סגור או שעובדים בחצרות  -

 ובאוויר 

יתושאלו על אודות מצבם הבריאותי בעת ההתייצבות באתרים השונים וידרשו לעטיית  –הפתוח 

 מסיכה.

קבלנים שכן עובדים כתף אל כתף עם עובדי מקורות ונדרשים למגע עם עובדי מקורות או  -

  -להימצאות בחללים סגורים או רגישים כגון חדרי מחשב, חדרי בקרה ומעבדות 



   

 

   

 

יתושאלו על מצבם הבריאותי בעת ההתייצבות באתרים השונים וידרשו לעטיית מסיכה ולביצוע 

 אתר.בדיקת אנטיגן מקומית בכניסה ל

יום וכן ב 17-21/04/2022בין התאריכים  משרדי החברה יהיו סגורים במהלך חג הפסח -

 .4-05/05/2022בתאריכים  העצמאות

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

 ים יתנאים כלל

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

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 

 מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.

 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 

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

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

 הבהרות 

שכתובתו  , באמצעות דוא"לניב קלשצ'לסקילמר לבירורים, שאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד, 

.ilnkleshchelski@mekorot.co יש לוודא בצהרים 12:00בשעה  25/04/2022 מיום, וזאת לא יאוחר .

 .052-3574615בטלפון  וא"לדהקבלת 

 

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 
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 העברית והן בעיתונות בשפה הערביתהמודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה 

 יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית 

 


