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לוחות חשמללאספקת  2022/25 -רפומבי  מכרז

דחייה במועד הגשת הצעות 

בצהריים.  12.00בשעה _2022/5/9 -מועד הגשת ההצעות נדחה ל

מייל: 054-7500190בטל'  לקרן דודאי גולןרטים נוספים ניתן לפנות לפ

Kgolan@MEKOROT.CO.IL.  את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת
"SourcingVision רישום עצמיניתן לבצע  אלקטרוני". לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר 

במודעה המפורסמת באתר האינטרנט בכתובת  קישורהבאמצעות לחיצה על 
www.mekorot.co,il ,תחת, מקורות של האינטרנט באתר זה למכרז רישום טופס למלא ניתן 

לקרן גולן דודאי בכתובת  לפנות לחילופין ניתן או, המכרז שם את הנושאת בשורה" מכרזים" הכותר
Kgolan@mekorot.co.il הקשר איש של ומשפחה פרטי שם, המבקש שם: הבאים הפרטים בציון ,

 עוסק/חברה' ומס הקשר איש ושל החברה של ל"דוא כתובת, נייד טלפון, טלפון, קודמי, כתובת
. עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה מורשה

למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת. 
יש לאשר קבלת מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" 

. לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל
 ויהיו. 

מקורות חב' מים בע"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת 
לעצמה את הזכות לקבל רק חלק מההצעה או לפצל את ההזמנות בין המציעים השונים המשתתפים 

  לעצמה את הזכות לנהל מו"מ במקרים המותרים ע"פ דין.החברה שומרת  כמו כן, במכרז.
בכפוף לאמנות עליהם  1995על פניה זו יחולו תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ( התשנ"ה 

  .חתומה ישראל בנושא

אין שינוי בתנאי המכרז.

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור המכרזים
IL.CO.MEKOROT.WWW
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