

מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

מתן שירותי הובלות מסוגים שונים למקורות
מכרז פומבי מס'  / 43 - 2022ש
מקורות חברת מים בע"מ וחברת הבת שח"מ מקורות ביצוע )להלן ביחד" :מקורות" ,וכל אחת לחוד:
"המזמינה"( מזמינות מציעים העומדים בתנאי המכרז להגיש הצעתם למכרז למתן שירותי הובלות באמצעות
משאיות מסוגים שונים בכל הארץ ,לרבות בשטחים מעבר לקו הירוק ,וכן במקרים מסוימים נדרשות הובלות אף
לממלכת ירדן.
בכוונת מקורות להכריז על מספר מציעים זוכים במכרז זה .להלן פירוט בטבלה אודות השירותים בחלוקה
לפרקים וכמות המציעים הזוכים המירבית בכל אחד מהפרקים:
מספר
הפרק

תיאור השירות

כמות המציעים הזוכים
המירבית

פרק 1

הובלת מטענים

עד  3זוכים

פרק 2

הובלת חומרים בתפזורת

עד  2זוכים

פרק 3

הובלת ציוד כבד באמצעות סמיטריילר עם/בלי מנוף

עד  2זוכים

פרק 4

הובלת מחפרונים ,מכבשים ומלגזות

עד  2זוכים

פרק 5

הובלה באמצעות מיכלים משולבים )ביוביות(

עד  2זוכים

פרק 6

הובלה באמצעות מיכליות סולר

עד  2זוכים

פרק 7

משאיות חודשיות

פרק 8

הובלת חומרים מסוכנים )להלן" :חומ"ס"(

עד  6זוכים,
בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
מציע זוכה אחד בלבד

הכל כמתואר במסמכי המכרז ובמסמכים המצורפים )להלן יקרא" :העבודה"(.
תקופת ההתקשרות נשוא הליך זה הינה תחל ביום חתימת מקורות על ההסכם ותמשך עד ליום .31.12.2023
למקורות שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 24 -חודשים ולאחריה בתקופה נוספת של 24
חודשים )סה"כ  5שנים כולל אופציות(.
מובהר בזאת כי אין בהתקשרות עם מי מהמציעים הזוכים בהסכם המסגרת משום התחייבות של מקורות
להזמנת שירותים בכמות כלשהי ו/או בהיקף עבודה כלשהו ו/או להיקף כספי כלשהו ו/או למסירת עבודה רציפה
ו/או למסירת עבודה בתדירות קבועה .הזמנת עבודות תהיה בהתאם לצרכי מקורות מעת לעת ובכפוף לשיקול
דעתה הבלעדי ללא התחייבות להיקף הזמנות מינימאלי .מובהר ומודגש כי כל צפי או כמויות או היקף עבודות



שנמסרים למציעים הם אומדן בלבד וכמויות והיקף משוערים ולצורך השוואת הצעות בלבד ,ואין לראות בהם
משום התחייבות ,הצהרה או מצג כלשהם של מקורות להזמנת עבודות בהיקפים דומים ,ולא תהא למציעים

הזוכים כל תביעה ו/או דרישה ממקורות בשל כך .בהגשת הצעה מסכימים המציעים כי לא תהיה להם כל טענה
ו/או עילה ביחס להיקף השירותים המוזמנים ו/או לטיבם ו/או לאופיים.
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.
מסמכי המכרז יועברו למציעים באמצעות מערכת מכרזנט של חברת .Sourcing Vision
לצורך קבלת מסמכי המכרז נידרש כל משתתף להירשם למכרז במערכת מכרזנט באופן עצמאי ע"י לחיצה על
הקישור המופיע בטופס הרישום למכרז או 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.

כנס מציעים רשות
מקורות תערוך כנס מציעים רשות ,בתאריך  25.7.2022בשעה  10:00בבוקר.
ההשתתפות בכנס אינה חובה ,אינה מהווה תנאי להגשת הצעות למכרז זה וההשתתפות בו היא לשיקול דעת
המציעים.
הכנס יערך באמצעות תוכנת  – TEAMSקישור לכנס יועבר לנרשמים.

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 המפורטים במסמכי
המכרז המלאים.
מובהר כי קיימים תנאי סף לכלל המציעים ותנאי סף פרטניים לכל פרק משמונת פרקי המכרז.
במסגרת המכרז יוכל מציע להגיש הצעתו לפרק אחד או יותר בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לעמידתו בתנאי
הסף.
תנאי הסף מפורטים בנספח להודעה זו.



הגשת הצעות
ההצעות תוגשנה באמצעות מערכת מכרזנט בלבד לא יאוחר מיום  15.8.2022בשעה  12:00בצהריים.
הצעות יוגשו באופן המתואר במסמכי המכרז המלאים בלבד.
הצעה שלא תהיה בתיבה המיועדת להליך זה במועד האחרון הנקוב לעיל ,מכל סיבה שהיא -תפסל ולא
תידון.
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
לבירורים ,שאלות והבהרות יש לפנות באופן המתואר במסמכי המכרז דרך מערכת מכרזנט בלבד.
ניתן לפנות למר אבי אסייג בכתובת  assayaga@Mekorot.co.ilאו בטלפון  050-5429950לצורך תמיכה
ברישום.
המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות הינו בתאריך  1.8.2022בשעה  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

