

מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

שיקום נופי לתחנת כיסלון ותחנת עין כרם
מכרז מס'  / 38 – 2022פ
מקורות חברת מים בע"מ )להלן" :מקורות"( מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז לביצוע עבודות שיקום נופי
בתחנת כיסלון ותחנת עין כרם המהווים חלק ממערכת המים החמישית לירושלים.
העבודה כוללת ,בין היתר ,את המרכיבים הבאים:
א.

ביצוע עבודות הכנה  ,כולל ניקוי השטח מפסולת וצמחיה ,גיזום עצים ושמירה על עצים קיימים;

ב.

עבודות פיתוח כולל הקמת קירות פיתוח ,מסלעות ,תעלות ניקוז והסדרת שטח;

ג.

טיפול צמחי במדרגות החציבה ובמדרונות המילוי וכן בשטחים נוספים שנפגעו עקב עבודות הפיתוח;

ד.

הסדרת מערכת השקיה ,נטיעות עצים ושתילה;

ה.

הקמת מערכת גג ירוק ,בגג מבנה המשאבות ,בתחנת עין כרם.

והכל כמתואר במסמכי המכרז ובמסמכים המצורפים )להלן יקרא" :העבודה"(.
להווי ידוע למציעים כי בעת פרסום מכרז זה טרם הושלמו ההליכים לקבלת כל האישורים לרבות
רגולטורים ,הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ,וכי תחילת הביצוע ו/או הביצוע עצמו עשוי להתעכב עד לקבלת
מלוא האישורים הנדרשים לצורך הביצוע ,מבלי שיהיה בכך כדי להוות טענה ו/או דרישה של המציע הזוכה
כלפי מקורות.
כמו-כן ,ידוע למציעים כי עיכוב ו/או אי קבלת מלוא האישורים הנדרשים עשוי להביא לביטול מכרז זה ,מבלי
שיהא בכך משום טענה ו/או דרישה כלפי מקורות.
מוזמנים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמך זה .מציע אשר לא
יעמוד בתנאי סף אחד או יותר ,הצעתו לא תידון.

קבלת מסמכי המכרז
הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
לצורך קבלת מסמכי המכרז נידרש כל משתתף למלא את טופס הרישום למכרז זה הנמצא באתר מקורות תחת
הכותר "מכרזים" בשורה הנושאת את שם המכרז .את הטופס האמור לעיל יש לשלוח על פי ההנחיות בגוף טופס
הרישום ,ולקבל במייל חוזר את מסמכי המכרז .באחריות כל משתתף לוודא את קבלת המסמכים בהתאם
לבקשתו .מובהר כי תוכניות והתקן  USBהמכיל את כתב הכמויות יחולקו במהלך סיור הקבלנים למשתתפים.



סיור קבלנים
סיור הקבלנים ,אשר השתתפות בו היא חובה ומהווה תנאי סף להגשת ההצעות ,יתקיים בתאריך 28.7.2022
בשעה  10:00בבוקר .מקום המפגש לסיור יהיה בפורטל כיסלון )יש לרשום ב  - WAZEפורטל כיסלון ,ממוקם
בכביש  395בקרבת צומת אשתאול(.
פרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל ממנהל הפרויקט ,מר דיויד פינקס בטלפון .054-5241693
יש להגיע לסיור בנעלי בטיחות.
מובהר כי יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד ,ובלבד שתוגש הצעה ע"י מציע אחד
בלבד מבין הגופים אשר יוצגו ע"י הנציג בסיור.

תנאי סף
רשאים להשתתף בהליך מציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויש בידם הידע ,היכולת ,כוח אדם מיומן וציוד
מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים ,העומדים בכל תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן
ומפורטים במסמכי ההליך המלאים:
 .1על המציע להשתתף בסיור קבלנים במקום ,במועד ובתנאים שנקבעו לעיל.
 .2על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין.
 .3למציע ניסיון בביצוע של לפחות שני פרויקטים ,אשר כל אחד מהם כולל עבודות גינון ועבודות שיקום נופי
במתקני תשתית ומתקנים הנדסיים בהיקף כספי של לפחות  1.5מלש"ח ,לא כולל מע"מ ,אשר עבודות
הגינון והשיקום הנופי בפרויקטים הסתיימו ואושרו ע"י המזמין לאחר תאריך  1לינואר .2012
מתקני תשתית :מתקן הנדסי )מתקן גז ,מתקן חשמל ,תחנת שאיבה ,מט"ש וכד'(.
 .4הגשת ערבות מכרז בסך של  50,000ש"ח כנדרש במסמכי ההליך .ניתן להגיש ערבות מכרז דיגיטאלית.

הגשת הצעות
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה לתיבה שביחידת המכרזים של מקורות ,ברחוב לינקולן  ,9קומה  ,1ת"א.
ניתן להגיש הצעות בימים א'-ה' לא יאוחר מיום  15.8.2022בשעה  12:00בצהריים.
לתשומת לב המציעים:
-

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

-

עקב עבודות הרכבת הקלה בתל אביב ייתכנו קשיי הגעה לאזור בנין מקורות.

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



תנאים כלליים
מקורות איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ,איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא ,והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים הליך של  ,Best & Finalאחד או יותר ו/או
לבטל את המכרז על פי האמור במסמכי המכרז ו/או על פי צרכיה.
מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.
מקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז ,לקבל חלקים מההצעה ,או לממשה
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
לשפותם/לפצותם .הודעה על הביטול/העדכון תשלח לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז כמתואר לעיל.

הבהרות
לצורך קבלת פרטים והבהרות ,ניתן לפנות בכתב בלבד ,לכתובת הדוא"ל  assayaga@Mekorot.co.ilאל
מר אסייג אבי ,שיהווה איש הקשר של מקורות לצורך כל דבר ועניין נשוא מכרז זה.
יש לוודא את קבלת הדוא"ל לאחר משלוחו אצל מר אבי אסייג ,בטלפון .050-5429950
בקשות להבהרות יתקבלו עד לתאריך  4.8.2022בשעה  12:00בצהרים.
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב לכלל המציעים הפוטנציאלים בהליך זה ,ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמך
זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה את מקורות ,ואין להסתמך על
כל תשובה שניתנה בע"פ בלבד.

ועדת המכרזים המרכזית

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il
המודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה העברית והן בעיתונות בשפה הערבית
יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית

