
מקורות חברת מים בע"מ 
ועדת המכרזים המרכזית

הזמנה להציע הצעות לרכישת המקרקעין הידועים  -ש /2022-20מכרז פומבי מס' 

  187חלקה  3700בשם "קידוח מילצ'ן" בעיר רחובות, בגוש 

"( מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לרכישת זכויות החברה" או "מקורות)להלן: "מקורות חברת מים בע"מ  .1

, הממוקמת בדרום מזרח העיר רחובות, בשכונת קריית 3700בגוש  187בחלקה הבעלות בשלמות של החברה 

 "(.החלקה)להלן: " במסמכי המכרז, הכל כמפורט דוד

מ"ר, עם זאת יש לציין כי שטח  500יצוין כי שטחה של החלקה על פי הרישום בלשכת רישום המקרקעין הוא 

 מ"ר, בעקבות הפקעות שבוצעו.  396-כ –החלקה בפועל הנו קטן יותר 

 מ' ששימש בעבר לקידוח מים. יתרת הקרקע פנויה. x 4מ'  4בחלקה קיים מבנה ישן מבטון בגודל 

( כולל כל הבנוי על החלקה, על המציע חלה החובה לבדוק בעצמו, או AS-ISבמצבה הקיים )החלקה תימכר  .2

באמצעות בעלי מקצוע מטעמו, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית את כל המידע והנתונים הנחוצים לו בקשר 

במהלך לחלקה, לרבות מצבה התכנוני, זכויות הבניה החלות עליה, שטח החלקה נטו לאחר ההפקעות שבוצעו 

השנים עבור גן הילדים ועבור השביל להולכי רגל, מצבה הפיזי, הרישומי, המשפטי  וכל פרט אחר, לרבות אך לא 

 רק, כל התנאים והמטלות הנדרשים כתנאי לקבלת היתר בניה. 

 כל הצעה שתוגש תהא בהסתמך על בדיקת המציע והחברה אינה אחראית באופן כלשהו לגבי מצב החלקה.

 יעמוד 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

 .קבלת מסמכי המכרז

 הגשת הצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום. 

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

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

תחילה יש  ,תחת הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם המכרז WWW.MEKOROT.CO.ILמקורות בכתובת 

 . טופס הרישוםולמלא את  'פרטים נוספים'ללחוץ על  ,ום נשוא הליך זהלהיכנס למודעת הפרס

 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: 



   

 

   

 

  תנאי סף

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

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

 במסמכי ההליך המלאים:

 במסמכי ההליך., במועד ובתנאים שנקבעו בסיור מציעים במקוםעל המציע להשתתף  - סיור מציעים .1

 הגשת הצעות

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

 .בצהריים 12:00בשעה  2220.05.30מיום יאוחר לא ה' -מים א'בילהגיש הצעות 

 :לתשומת לב המציעים 

ויום  ןהזיכרובשל יום  05.05.2022עד  04.05.2022משרדי מקורות יהיו סגורים בין תאריכים  -

 .העצמאות

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

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

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

 ים יתנאים כלל

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

ו/או לבטל , 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 המכרזאת המכרז על פי 

 זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.מקורות שומרת על 

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

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

שקיבל את תם. הודעה על הביטול/העדכון תשלח לכל מי וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצו

 כמתואר לעיל. מסמכי המכרז

 הבהרות 

    rocohen@mekorot.co.ilדוא"לת באמצעו רוני כהןשאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד, ללבירורים, 

 .3521110-073  בטלפון וא"לדהקבלת  . יש לוודאבצהרים 12:00בשעה  2220.05.24 מיוםיאוחר וזאת לא 

 חלק בלתי נפרד ממסמך זה. נההוותציאלים בהליך זה, ונהפוט בכתב לכלל המציעים נהימסרתתשובות לשאלות 

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

 .בלבד 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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