
מקורות חברת מים בע"מ 
ועדת המכרזים המרכזית

בדיקת איכות העטיפה החיצונית בצנרת פלדה תת קרקעית

 ש/  33 – 2220מכרז מס' 

למתן שרותי בדיקת איכות  "( מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרזמקורותמקורות חברת מים בע"מ )להלן: "

  .בכל רחבי הארץ העטיפה החיצונית בצנרת פלדה תת קרקעית

 DCVG( להערכת מצב הציפוי החיצוני ובדיקות Drainage Testבדיקות הזרמה ) העבודה כולל בין היתר ביצוע

(Direct Current Voltage Gradientלאיתור פגמים בעטיפה החיצונית בקווי צנרת תת )-חדשים וקיימים  קרקעיים

לרבות  ההליך מסמכיאמור בלהכל בהתאם ו קיימים פלדה בקווי החיצונית הקורוזיה קצב וניתוח מחקר ביצוע ולשם

  "(.םנספחיו )להלן יקרא: "העבודה" או "השירותי

למקורות שמורה האופציה להאריך את תקופת שכחודשים  12ל  הינה  זההראשונה נשוא הליך  ההתקשרות תקופת

כולל אופציות( הכול בהתאם  שנים 5חודשים )סה"כ  24חודשים ולאחריה בתקופה נוספת של   24 -ההתקשרות ב

 .במסמכי ההליךלמפורט 

קבלת מסמכי המכרז

 . בתשלום כרוכה אינה זה להליך הצעות הגשת

 ". SourcingVisionמקוונת "מכרזים המערכת הות ובבאתר מקורלקבלת מסמכי המכרז על המציעים להירשם 

למלא להיכנס למודעת הפרסום נשוא הליך זה באתר האינטרנט של מקורות ללחוץ על 'פרטים נוספים' ויש  תחילה

 . רישוםהטופס את 

 "SourcingVision" המכרזים המקוונת  תשלח ממערכת בסמוך לרישום באתר מקורות או מס' שעות לאחריו

וקישור לצורך גישה למערכת, קבלת מסמכים, הודעות והבהרות, ככל  אדוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמהודעת 

שתהיינה, והגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר הדוא"ל באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת 

 הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל. 

 תנאי סף

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

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



   

 

   

 

קרקעיים, -למציע ניסיון בביצוע בדיקות איכות העטיפה החיצונית לקווי צנרת פלדה תת - ניסיון המציע .2

 ( כדלקמן:2.2, 2.1פענוחן ומסירת דו"ח מסכם ועליו לעמוד בשני התנאים )

 (: Drainage Testעבור בדיקות ההזרמה )   2.1

במועד האחרון להגשת  השנים האחרונות שסיומן 5בדיקות לפחות במשך  15המציע  ביצע 

 הצעות למכרז זה.

 
 :DCVGעבור בדיקות   2.2

השנים  5ק"מ לפחות במהלך  100לאורך מצטבר של  DCVGהמציע ביצע בדיקות 

 .האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה

 .רניתן לעמוד בתנאי סף זה באמצעות ביצוע עבור לקוח אחד או יות

 הגשת הצעות

מיום לא יאוחר  בלבד "SourcingVision"של מקורות מערכת המקוונת באמצעות הההצעות תוגשנה 

 .בצהריים 12:00בשעה  2220.07.06

 :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  -

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

 ים יתנאים כלל

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

ו/או , אחד או יותר Best & Finalלקיים הליך של  ו/אוהצעה 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 

 רות הבה

 אביטל אבימר ניתן לפנות, בכתב בלבד, ל (בהתאם לפורמט שבמסמכי ההליך)לבירורים, שאלות והבהרות 

 12:00 בשעה 2220.06.26 מיוםוזאת לא יאוחר בלבד מערכת המכרזים המקוונת של מקורות באמצעות 



   

 

   

 

בנייד שמספרו  בווטסאפ בלבדאו /ו 727735/3521-370 בטלפון וא"לדה. יש לוודא קבלת יםיבצהר

050-7283130 . 

 

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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