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כ"א אייר תשפ"ב

 מסונן 10%טכני  היפוכלוריט סודיוםלאספקת  2022/1-מכרז פומבי ר

 הסכם התקשרות שנתית

 ובהתאם לפעם מפעם, שוטפת לאספקה הצעות לקבל בזאת מבקשת"( מקורות: "להלן) מ"בע מים חברת מקורות
לטיפול  המיועד, מיקרון 10 של לדרגה מסונן( W:W משקלי ריכוז) 10%טכני  היפוכלוריט סודיום של, מקורות לצרכי

 ברחבי השונים מקורותמחסני /באתרי ופריקה הובלה, אחסנה, אספקה, ייצור כולל"( החומר: "להלןבקולחים )
. "(החומר אספקת)להלן: "  הארץ

רשאים להגיש הצעות מציעים שקיבלו את מסמכי ההליך ועומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן, כמוכח על ידי 
 :הצגת המסמכים המתאימים בהתאם לפירוט אשר בסעיף זה

תנאי סף  .1
על המציע להיות יצרן ישראלי או ספק ישראלי המייצג יצרן ישראלי או יצרן זר. במידה והמציע אינו היצרן  .1.1

מסונן  10%טכני  היפוכלוריטסודיום  תמיסתלשווק  רשאיעצמו, יש לצרף את אישור היצרן לכך שהמציע 
 .למשך תקופת ההסכם לאספקהשל היצרן כולל התחייבות של היצרן 

 -, בכמות שנתית שאינה נמוכה ממסונן 10%את החומר, תמיסת סודיום היפוכלוריט טכני  מייצרהיצרן  .1.2
 בעלבתנאי סעיף זה יש להגיש אישור  עמידהבכל אחת משלוש השנים האחרונות. להוכחת  לשנהטון  2,000

.היצרן אצל הכספים בתחום ביותר הבכיר התפקיד

 אישור לצרף יש זה סעיף בתנאי עמידה להוכחת. ISO 9001להיות בעל הסמכה לתקן  החומר ספק על .1.3
  .ףבתוק

 אישור לצרף יש זה סעיף בתנאי עמידה להוכחת. ISO 9001 אישור בעל במפעל מיוצר המוצע החומר  1.4
 .החומר מיוצר בו המפעל של בתוקף

היתר רעלים לפי חוק וותקנותיו,  1968–על המציע לצרף רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 1.5
 .ותקנותיו 1993-החומרים המסוכנים, תשנ"ג

 סף בתנאי העמידה להוכחת. כדין מס ותשלומי ספרים ניהול חובת המקיים מורשה עוסק להיות המציע על 1.6
 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם ותקפים מתאימים אישורים להצעה לצרף יש זה

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול אישור, מורשה עוסק תעודת: כדלקמן
.א' נספחכ זה למכרז המצורף בנוסח כדין חתום תצהיר וכן, מס ניכוי לצורך אישור

: עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת רישום וקבלת מסמכי המכרז .2
"SourcingVision 'בכתובת  קרן דודאי גולן". לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב

kgolan@mekorot.co.il  ,בציון הפרטים הבאים: שם החברה המבקשת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר
של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה. עם הרישום תשלח כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, כתובת דוא"ל 

הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי 
המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על 

וני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. לדואר האלקטרוני המוגדר המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטר
במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו. 

, ככל והדבר יתאפשר בשים לב לתקנות לשעת חירום החלות כיום והמגבילות זמנית את חופש התנועה ,כןכמו 
תל  9מקורות, רחוב לינקולן  בבנייןלעיין במסמכי המכרז ביחידת רכש ולוגיסטיקה במקורות הממוקמת ניתן 

, מסירת עותק של מסמכי המכרז הנה בכפוף 15:00 – 09:00ה' בשעות -(, בימים א'C)מסדרון  2אביב, קומה 
 . למסירת פרטים כאמור לעיל לצורך רישום למערכת

        . בצהריים 12:00בשעה  2022/13/6המועד האחרון להגשת הצעה הינו בתאריך  .3
לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד הקבוע לעיל. אין להגיש את הצעות בכל דרך אחרת

mailto:kgolan@mekorot.co.il


  

 

 חטיבת משאבי אנוש ומינהל
 רכש ולוגיסטיקה

 2מתוך  2עמוד , 1/2022–מכרז ר  

 

   

מטה החברה - רחוב לינקולן 9 תל-אביב 

ת.ד. 20128, מיקוד 6713402 | ט. 073-3521820
 www.mekorot.co.il

 

 
  Company Headquarters, 9 Lincoln st. Tel Aviv

P.O.B. 20128, 6713402 Israel | T. 
 +972.73.3521820
 www.mekorot.co.il

" עד למועד האחרון SourcingVisionאת ההצעה יש להגיש אך ורק באמצעות תיבת הצעות מקוונת במערכת "
 " וגם בטופס ההצעה הכספית. SourcingVision"הנקוב להלן. מובהר כי יש למלא הצעת מחיר גם במערכת 

מקורות חב' מים בע"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת לעצמה את 
החברה  כמו כן, הזכות לקבל רק חלק מההצעה או לפצל את ההזמנות בין המציעים השונים המשתתפים במכרז.

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

. כתנאי לקבלת העדפה יש לצרף 1995-על הליך זה יחולו תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ( התשנ"ה
 להצעה  אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

של מקורות מדור  האינטרנטהמודעה פורסמה באתר 
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