
מקורות חברת מים בע"מ 
ועדת המכרזים המרכזית

מרחב מרכז  -הובלת מדגמי מים 

 ש/  5 – 2220מכרז מס' 

במרחב מרכז רבקירו במכרז למתן שרותי הובלת מדגמי מיםמקורות חברת מים בע"מ מזמינה בזאת מציעים 

הובלת מדגמי מים מסוגים שונים מאתרי איסוף של מקורות הפרוסים בין אשקלון ועד בנימינה, והובלתם למעבדות 
 ראשל"צ והמעבדה המרכזית באתר אשכול שליד צומת המוביל. -השונות בראש העין, שפכי דן )שפד"ן(

. לכל אזור איסוף, כמות ותדירות משלו. אזורי איסוף )דרום ירקון, צפון ירקון ובקעת הירדן( 3-מרחב מרכז, מורכב מ
 ליטר. 40נדרש כי ההובלה תתבצע באמצעות רכב הכולל בתוכו מקרר חשמלי בעל נפח מינימאלי של 

 .השירות יידרש מעת לעת בהתאם לצרכי מקורות

. למקורות שמורה האופציה להאריך את תקופת 15/8/2023תקופת ההתקשרות נשוא הליך זה הינה עד ליום 
הכול שנים כולל אופציות(  5 -חודשים )סה"כ כ 24חודשים ולאחריה בתקופה נוספת של   24 -ההתקשרות ב

 .במסמכי ההליךבהתאם למפורט 

 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. 

ולהיכלל ברשימת התפוצה להעברת הודעות ועדכונים )לרבות  PDFעל מנת לקבל את מסמכי המכרז בקובץ 
מכתבי הבהרה( בכל הנוגע למכרז זה, נדרש כל משתתף למלא את טופס הרישום למכרז זה הנמצא באתר 

תחת הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם  WWW.MEKOROT.CO.ILהאינטרנט של מקורות בכתובת 
 . טופס הרישוםולמלא את  'פרטים נוספים'הליך זה, ללחוץ על  נשוא ההמכרז, תחילה יש להיכנס למודע

בסמוך לרישום באתר מקורות ישלח בדוא"ל חוזר אל המציע מסמכי המכרז. 

 באחריות כל משתתף לוודא קבלת המסמכים בהתאם לבקשתו.

 ות העבודה, בשע1, קומה 9בנוסף ניתן לקבל עותק ממסמכי המכרז במשרדי מקורות בתל אביב, רח' לינקולן 
 . 073-3521110המקובלות, בתיאום מראש עם רוני כהן בטלפון: 

 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

האחרונות שסיומן במועד האחרון  לקוחות לפחות, בשלוש השנים 2 -המציע סיפק שירותי הובלה ל .2

 אלש"ח לא כולל מע"מ, בשנה, לכל לקוח.  30 -להגשת הצעות למכרז זה, בהיקף כספי שלא יפחת מ



   

 

   

 

 .לשימושורכבים  3בבעלות ו/או בהסכם בלכל הפחות מחזיק  מציעה .3

עוד  .שנים שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה 5יובהר כי שנת היצור של הרכבים לא תעלה על 

לצורך עמידה בתנאי הסף  יובהר כי הרכבים שיבצעו את ההובלה במסגרת ההתקשרות יהיו הרכבים המוצגים

 לעיל.

 הגשת הצעות

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

 .בצהריים 12:00 בשעה 2220.07.18מיום לא 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  -

 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 & 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 

 זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.מקורות שומרת על 

 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 

א צורך במתן הסבר למציעים או בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת, וזאת לל

 כמתואר לעיל. שקיבל את מסמכי המכרזלשפותם/לפצותם. הודעה על הביטול/העדכון תשלח לכל מי 

 הבהרות 

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

 .3521110-073  בטלפון וא"לדהלוודא קבלת  . ישבצהרים 12:00 בשעה 2220.07.04 יוםמוזאת לא יאוחר 

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