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 מקורות חברת מים בע"מ

 לאספקת מדי מים אלקטרומגנטיים 22/2018 -מכרז פומבי ר

מקורות חברת מים בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה שוטפת, מפעם לפעם ובהתאם לצרכי מקורות, של 

כולל אחסון, אספקה, הובלה,  PN16; PN25; PN40 ללחצים 48" -ל 2בקטרים שבין "מדי מים אלקטרומגנטיים 

 פריקה ובדיקה באתרי מקורות ובמחסני מקורות השונים בכל רחבי הארץ, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

ההתקשרות עם המציע שיזכה תהיה בהתקשרות מסגרת לשנה, כאשר למקורות שמורה האופציה להאריך תקופה 

 נה נוספת ולאחריה בעוד שנה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ונהליה של מקורות.זו בש

 קבלת מסמכי המכרז

עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום ביחידת רכש ולוגיסטיקה במקורות הממוקמת בבנין מקורות, 

. במעמד קבלת מסמכי 15:00 – 09:00ה' בשעות -(, בימים א'217)ליד חדר  2תל אביב, קומה  9רחוב לינקולן 

המכרז יידרש המציע להירשם ולמסור את פרטיו )לרבות מס' טלפון, פקס ודוא"ל( למשלוח הודעות והבהרות. כמו 

 gattia@mekorot.co.ilכן ניתן לקבל עותק של מסמכי מכרז בדוא"ל. יש לפנות  לגברת גילי הודיה אטיה בדוא"ל 

ת, שם פרטי ומשפחה של איש הקשר, כתובת, מיקוד, טלפון, טלפון נייד, בציון פרטים הבאים: שם החברה המבקש

 כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה / עוסק מורשה.

 תנאי סף

 רשאים להגיש הצעות מציעים שקיבלו את מסמכי ההליך ועומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

 י מס כדין.על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומ

 על המציע להיות יצרן ישראלי או ספק ישראלי המייצג יצרן ישראלי או יצרן זר. 

ערבות מכרז בנקאית מקורית אוטונומית, בלתי מותנית, לטובת מקורות חברת מים בע"מ, אשר הוצאה לבקשתו ע"י 

ש"ח  30,000מ, על סך בנק מסחרי בישראל. הערבות תהיה מאת המציע ועל שמו ולטובת מקורות חברת מים בע"

 לכל הפחות.  4.1.2019ובתוקף לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות ועד ליום 

 הגשת הצעות בהליך

את ההצעות יש להגיש בעותק אחד במעטפה סגורה, עליה יצוין שם המכרז ומספרו הסידורי, ע"י הכנסתה )ביד( 

תל אביב, ביחידת רכש ולוגיסטיקה,  9לינקולן  לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי מקורות חברת מים בע"מ ברחוב

 ה' בשעות העבודה המקובלות ועד למועד האחרון:-(, בימים א'217)ליד חדר  2קומה 

  בצהריים. 12:00בשעה   4/10/2018המועד האחרון להגשת הצעה הינו בתאריך 

 ת. מקורות תודיע למציעים שקיבלו את מסמכי המכרז על כל שינוי במועד הגשת ההצעו

אין להגיש את ההצעות בכל דרך אחרת. לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד האחרון הנקוב לעיל. הצעה 

 תפסל ולא תידון. -שלא תהיה בתיבה המיועדת להליך זה במועד האחרון הנקוב לעיל, מכל סיבה שהיא

יש לעבור "בקרת כניסה". כמו כן, תל אביב  9לצורך כניסה לבניין מקורות ברחוב לינקולן  - לתשומת לב המציעים

עקב עבודות הרכבת הקלה בתל אביב יהיו קשיי הגעה לאזור בנין מקורות. על המציעים להיערך בהתאם לכך 

 ולקחת זאת בחשבון על מנת לעמוד במועד האחרון להגשת הצעות הנקוב לעיל. 
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הצעה שהיא והיא שומרת על זכותה  מקורות איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או חלק ממנה או כל

להחליט על מימוש חלקי של הצעה או על מימוש בשלבים, להתקשר עם מציע אחד או עם מספר מציעים זוכים או 

 על פיצול הזמנה בין מספר מציעים.

 1995-על פניה זו יחולו תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ( התשנ"ה

 http://www.mekorot.co.il  המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
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