
מקורות חברת מים בע"מ 
ועדת המכרזים המרכזית

 מקורותלגרור טכנולוגי עבור  מכרז

 ש/  92 - 2022מכרז מס' 

גרור טכנולוגי מתן שרותי "( מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז למקורותמקורות חברת מים בע"מ )להלן: "

 .יחידת הביטחון של מקורות, בכל חלקי הארץ עבור

השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה הינם שמירה על ידי גרור טכנולוגי באתרי החברה הזמניים ו/או הקבועים 

 ימעת לעת בהתאם לצרכי מקורות, והכל כמתואר במסמכ ויידרש השירותים. של מקורות בכל רחבי הארץ

" או השירותים" או "השירות)להלן יקרא: "השירותים"( ובהתאם לאמור במסמך זה ונספחיו )להלן: " כרזהמ

."(העבודה"

 מקורות מגדירה גרור טכנולוגי באופן הבא:

 גרור טכנולוגי הינה מערכת מיגון ניידת לאבטחת אתר ו/או מתחם מוגדר, הנישאת על גבי עגלה נגררת. א.

 מערכת המיגון תכלול מצלמות , גלאים מסוגים שונים, רמקול, תאורה. ב.

 ארית וגיבוי גנרטור. המערכת תכלול מערכת סול ג.

 סוגי תקשורת לצורך גיבוי. 2המערכת תכלול מערכת תקשורת הכוללת לפחות  ד.

המערכת תאפשר פריסת גלאים נוספים מחוץ לגרור בשטח האתר המאובטח, באופן שיתממשקו למערכת  ה.

 הממוקמת על גבי הגרור.

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 הנמצא באתר , PDFלצורך קבלת מסמכי המכרז בקובץ 

 ההנחיות פי על לשלוחמקורות תחת הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם המכרז. את כל האמור לעיל יש 

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

  .לבקשתו בהתאם



   

 

   

 

  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:

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

 .ום וניהול משרד לשירותי שמירהלקיתקף רישיון  .2

 .יו"שתקף לאיזור היתר עבודה בעלת  חברה .3

, המנהל האזרחי אזור יהודה ושומרון בדבר איסור על עיסוק תקנות הפיקוח על עבודתם של זריםתקף צו  .4

 .המהווה אישור לעיסוק בעבודות שמירה ואבטחה בתחום יהודה ושומרון

למציע רישיון לעסוק כספק שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א,  -רישיון ספק שירות  .5

 תקף למועד הגשת ההצעה. ,1996 -תשנ"ו 

 .המציע משלם לעובדיו לפחות שכר מינימום ותנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין .6

על המציע להמציא תצהיר בכתב שלו ושל בעלי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות  .7

הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ה

 העבודה או השירותים.

ש מוקד בקרה אלקטרוני מאוי 9.04המציע הינו הבעלים של מוקד בטחוני על פי פריט  - 24/7מוקד מבצעי  .8

מנויים )יח' קצה( ופועל בבעלותו  500בכל ימות השנה כולל שבתות וחגים המונה לפחות  24/7למענה מידי 

 .באופן רציף לפחות במשך השלוש שנים האחרונות שיספרו מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז

מערכות אבטחה ניידות המכילות  3על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בשירותי מיגון באמצעות לפחות  .9

ימים בשבוע( ברצף  7שעות במשך  24) 24/7מצלמות קבועות שפועלות   -לפחות את הפרטים הבאים 

ה, הקלטת וידאו מעלות עם יכולות אנליטיקה . לפחות מצלמה אחת הניתנת לשליטה ותנוע 360לכיסוי 

שבועות, מערכות חיישני תנועה גלאי קרן  3מקומית והקלטה בשרת מרוחק עם שמירת מידע של לפחות 

מטר עם  1000ונפח אלחוטיים ללא חיבור קווי למערכת , הניתנים לפיזור בשטח האתר עד למרחק של 

, על הניסיון הנ"ל להיות התממשקות לגרור הטכנולוגי, מערכת אזעקה המגובה בשני אמצעי שידור לפחות

עבור חברת תשתיות/חברה ממשלתית, לתקופה של לפחות שנה, מתוך חמש השנים האחרונות, שיספרו 

 מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

 .₪ 100,000  בסך של מכרזערבות  הגשת .10

  



   

 

   

 

 הגשת הצעות

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

 .בצהריים 12:00בשעה  05/2022/12 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 

 

mailto:nkleshchelski@mekorot.co.il


   

 

   

 

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 

 

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