
לוחות חשמל מתח גבוהאספקת ל 2022/25-מכרז פומבי ר

, לצרכי מקורותשוטפת, מפעם לפעם ובהתאם  הלאספק הצעות לקבל בזאת מבקשת"( מקורות)" מ"בע מים חברת מקורות
תכנון, ייצור, בדיקה, בחינה, אריזה,  כולל"( לוחותה: "להלן)ק"ו  36-ק"ו ו 24ק"ו,  7.2לוחות חשמל מתח גבוה של 

בהתאם  –של הלוחות באתרי ומחסני מקורות השונים בכל רחבי הארץ, פירוק לוח ישן, התקנה  הובלה, פריקה, אספקה
לצורך, בדיקות לאחר התקנה )מתח יתר( וכיול הגנות, שרות בתקופת האחריות ואחזקה בתום תקופת האחריות )אחזקת 

 (."לוחותה אספקת)להלן: "שבר ואחזקה מונעת( 

 :תנאי סף
עצמו, יש על המציע להיות יצרן ישראלי או ספק ישראלי המייצג יצרן ישראלי או יצרן זר. במידה והמציע אינו היצרן  .1

שנים האחרונות שסיומן  3לצרף את אישור היצרן לכך שהמציע רשאי לשווק את לוחות החשמל של היצרן במהלך 
במועד האחרון להגשת הצעות, וכן אישור היצרן כי המציע רשאי לספק שירותי אחזקה, בדיקה ותיקון.

 לפחותק"ו  36ק"ו/ 24ק"ו/7.2 מתח גבוה בעל יצרן לוחות החשמל להיות בעל ניסיון בפיתוח וייצור של לוחות חשמל  .2
השנים  10לאורך כל  ,המעודכנים IEC, העומדים בתקנים על ידי המציע(לדגמים המוצעים במסגרת המכרז  מה)בהתא

 האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
רשאי לעמוד בתנאי סף זה באמצעות התבססות על ניסיון של חברת בת/חברת אם/חברת אחות של היצרן, כמו היצרן 

כן ניתן להתבסס על ניסיון של חברה אחרת בפעילות פיתוח וייצור לוחות חשמל מתח גבוה שנרכשה ע"י היצרן.
ק"ו(,  36ק"ו/24ק"ו/ 7.2גבוה )לוחות חשמל מתח  20על המציע להיות בעל ניסיון באספקה בישראל של לפחות  .3

  שנים האחרונות, שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות המכרז. 5המעודכנים במהלך  IECהעומדים בתקני 
, מציערשאי לעמוד בתנאי סף זה באמצעות התבססות על ניסיון של חברת בת/חברת אם/חברת אחות של המציע ה

בפעילות אספקת לוחות חשמל מתח גבוה שנרכשה ע"י המציע.כמו כן ניתן להתבסס על ניסיון של חברה אחרת 
.ISO 9001החשמל להיות בעל הסמכה לתקן  ותעל יצרן לוח .4
 TYPE TESTעבר בדיקות  ק"ו( 36ק"ו ודגם  24ק"ו, דגם  7.2)דגם לוח חשמל מוצע כל דגם על היצרן להוכיח כי  .5

 . CESIאו  KEMAבמעבדה בלתי תלויה כגון: 
.יםהמוצעהחשמל  ותללוח ROUTINE TESTעל היצרן להיות בעל יכולות לביצוע בעצמו של בדיקות  .6
שנים לפחות בהרכבות וחיווט לוחות מתח  5למציע יש מפעל בארץ או התקשרות עם מפעל בארץ בעל ניסיון מוכח של  .7

., המאושר על ידי היצרןנמוך ומתח גבוה
.כדין מס ותשלומי ספרים ניהול חובת המקיים מורשה עוסק להיות המציע על .8

". SourcingVisionניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "את מסמכי המכרז  רישום וקבלת מסמכי המכרז:
במודעה  קישורהבאמצעות לחיצה על  רישום עצמי ניתן לבצע אלקטרונילרישום וקבלת קישור למערכת בדואר 

 של האינטרנט באתר זה למכרז רישום טופס למלא ניתן, www.mekorot.co,ilבכתובת  המפורסמת באתר האינטרנט
 לקרן גולן דודאי בכתובת לפנות ניתן לחילופין או, המכרז שם את הנושאת בשורה" מכרזים" הכותר תחת, מקורות

Kgolan@mekorot.co.il טלפון, קודמי, כתובת, הקשר איש של ומשפחה פרטי שם, המבקש שם: הבאים הפרטים בציון ,
הודעת מהמערכת עם הרישום תשלח . מורשה עוסק/חברה' ומס הקשר איש ושל החברה של ל"דוא כתובת, נייד טלפון

והודעות והבהרות ככל  קבלת מסמכי המכרזדוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת לשם 
 במקורות ולוגיסטיקה רכש ביחידת המכרז במסמכי לעייןיהיה  ניתן, כןכמו ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת.  ויהיו,

 בימים, 073-3521820בתיאום מראש בטלפון (, C מסדרון) 2 קומה, אביב תל 9 לינקולן רחוב, מקורות יןיבבנ הממוקמת
 .למערכת רישום לצורך פרטים למסירת בכפוף של מסמכי המכרז הנה עותק מסירת העבודה המקובלות. בשעות' ה-'א

 .בצהריים 12:00 בשעה 20227.81. יוםל עדהמקוונת  מערכתתיבת ההצעות בההצעות יש להגיש אך ורק באמצעות  את

( ולחלק את ההזמנות ק"ו 36-ו ק"ו 24 ק"ו, 7.2לכל אחד מדגמי הלוחות ) בלבד מציעים 4עד בכוונת מקורות להתקשר עם 
 שמורה האופציה למקורות כאשר, אחת לשנה מסגרת בהתקשרות תהיה הזוכים יםהמציע עם ההתקשרותביניהם. 
 דגמיםל ביחס, לאספקת הלוחות ניתן להגיש הצעה חלקיתתיים. שנ בעוד ןולאחריה תונוספתיים בשנ תקופה זולהאריך 

 . ולערוך הליך תחרותי נוסף דין כל להוראות בהתאם מ"מו מקורות שומרת על זכותה לנהל מסוימים של לוחות.

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