
   

 

   

 

 מקורות חברת מים בע"מ
 ועדת המכרזים המרכזית

  

 מתן שירותי תחזיות מטאורולוגיות והידרולוגיות למקורות 

 ש/  13 – 2220מכרז מס' 

 

"( מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז למתן לשירותי מקורותבכוונת מקורות חברת מים בע"מ )להלן: "
 תחזיות מטאורולוגיות )כמויות גשם( והידרולוגיות )ספיקות נחלים( מקומיות. 

השירותים יכללו תחזיות מטאורולוגיות והידרולוגיות מקומיות, המתחשבות בנתוני השטח הטופוגרפי של האזור 
רץ ויידרשו מעת לעת בהתאם לצרכי מקורות, הכל כמתואר עבורו מונפקת התחזית וזאת עבור כל רחבי הא

 "(.העבודה" או "השירותים" או "השירותבמסמכי המכרז )להלן: "

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 כניסה ישירה למערכת וקבלת מסמכי המכרז ניתן sourcing visionמכרז זה מנוהל דרך מערכת 
 .לקישור דרך מודעת הפרסום באתר החברה(  ס)יש להיכנ  רישום למכרז לחץ כאן להשתמש בקישור הבא:

 לחלופין ניתן לקבל את מסמכי המכרז ע"י רישום באתר מקורות באופן הבא: 

תחילה יש להיכנס למודעת הפרסום נשוא הליך זה באתר האינטרנט של מקורות ללחוץ על 'פרטים נוספים' ולמלא 
 את טופס הרישום. 

" SourcingVisionבסמוך לרישום באתר מקורות או מס' שעות לאחריו תשלח ממערכת המכרזים המקוונת  "
הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת, קבלת מסמכים, הודעות והבהרות, ככל 

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

אים להשתתף בהליך מציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויש בידם הידע, היכולת, כוח אדם מיומן וציוד רש

תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן כל מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים, העומדים ב

 ומפורטים במסמכי ההליך המלאים:

 . כדין ים ותשלומי מסעל המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספ .1

השנים  7שנים לפחות )לא חובה ברצף(, במהלך  3על המציע להיות בעל ניסיון של  - ניסיון המציע .2

האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, לתקופה של לפחות שלושה חודשים במהלך 

אפריל( בכל שנה, בהפקת תחזיות מטאורולוגיות עבור גשמים ברזולוציה מקסימלית -חודשי החורף )נובמבר

https://account.sourcingvision.com/Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=vZHS%2bo8e6Wd6FrkN5CNKTw%3d%3d


   

 

   

 

שלוש שעות. בנוסף, בתחזיות הידרולוגיות עבור ספיקות נחלים שעתיות ברזולוציה מרחבית מקסימלית של 

 קמ"ר. 20של 

 נק' לפחות. 70על הצעת המציע לעמוד בציון סף איכותי של  - ציון איכות מינימאלי .3

 הגשת הצעות

לא יאוחר מיום " בלבד SourcingVisionההצעות תוגשנה באמצעות המערכת המקוונת של מקורות "

 בצהריים. 12:00בשעה  202208.10.

 :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 המכרזת המכרז על פי לבטל א

 מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.

 לממשה או, מההצעה חלקיםמקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז, לקבל 

זה ו/או לצאת  בשלבים; ובנוסף, שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל מכרז

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 

 הבהרות 

לבירורים, שאלות והבהרות )בהתאם לפורמט שבמסמכי ההליך( ניתן לפנות, בכתב בלבד, לרוני כהן 

 12:00בשעה  01.08.2022באמצעות מערכת המכרזים המקוונת של מקורות בלבד וזאת לא יאוחר מיום 

 . 073-3521110בצהריים. יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 

 

חלק בלתי נפרד ממסמך  נההוותציאלים בהליך זה, ונהמציעים הפוטבכתב לכלל  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 מכרזיםנפורסמה באתר האינטרהמודעה 

 

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 

 

http://www.mekorot.co.il/
http://www.mekorot.co.il/

