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מכרזים

מכרז  - 20-045עדכון

מכרז פומבי 08/2020

למתן שירותי מדידות נכסים
לצורך חיוב בארנונה

ביצוע  5קידוחים אופקיים בדחיקה בפרויקט קו מחבר ב"ש צפון
לקד' שוקת  4 ,2קידוחים בקוטר " 52וקידוח בקוטר".24

הרינו לעדכן על קיום סיור קבלנים נוסף עבור מכרז זה ,הסיור
ייערך בתאריך  5/8/20בשעה  11:00המפגש יהיה בתחנת מקורות
בכניסה לב"ש מכביש ) 60ליד מחלף חטיבת הנגב(.
רשאים להשתתף במכרז מציעים שלקחו את מסמכי ההליך
ועומדים בתנאי הסף שלהלן:
א .על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים
ותשלומי מס כדין .להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף
להצעה אישורים מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976כדלקמן :תעודת עוסק מורשה,
אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,אישור לצורך ניכוי מס ,וכן תצהיר עסקאות גופים
ציבוריים חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי
מכרז זה.
ב .המציע הינו קבלן רשום בענף  100ו/או  200ו/או  260בסיווג
המתאים לערך הצעתו  -יש לצרף אישור מתאים בתוקף.
ג .המציע הינו בעל ניסיון מוצלח בחמש השנים האחרונות
שסיומן במועד האחרון להגשת ההצעות ,בביצוע עצמי של
לפחות קידוח אופקי אחד בדחיקה בקוטר " 40ובאורך של 80
מטר לפחות יובהר כי לצורך עמידה בתנאי הסף" ,ביצוע עצמי"
משמעו שעבודות הקדיחה בוצעו ע"י המציע בעצמו שלא
באמצעות קבלן משנה ,וכן שעבודות הקדיחה בוצעו באמצעות
ציוד שברשות המציע.
על המציע למלא טופס נתוני ניסיון מתאים.
ד .השתתפות בסיור קבלנים.
ידוע למציעים כי נכון למועד זה טרם התקבל אישור תקציבי
לפרויקט או כל היתר שהוא ולפיכך בחירת זוכה ו/או מימוש
הזכייה מותנית באישור תקציבי וקבלת היתרים כנדרש ולמציעים
לא תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך.
סיור קבלנים אשר ההשתתפות בו מהווה תנאי סף להגשת
ההצעות ,ייערך בתאריכים הבאים:
 3/8/20בשעה  11:00המפגש יהיה בתחנת מקורות בכניסה לב"ש
מכביש ) 60ליד מחלף חטיבת הנגב(.
 5/8/20בשעה  11:00המפגש יהיה בתחנת מקורות בכניסה לב"ש
מכביש ) 60ליד מחלף חטיבת הנגב(.
מובהר כי בכדי לעמוד בתנאי הסף מספיקה השתתפות בסיור אחד
מתוך שני המועדים האפשריים.
טלפון לבירור מיקום הסיור :הדר 050-2383790 -
על המשתתפים להצטייד בלבוש מלא ושימוש בציוד מגן אישי
)נעלי בטיחות ,אפוד זוהר ,קסדת מגן( וכן להגיע מצוידים במסכה
)נישמית( להגנה בפני וירוס הקורונה .במהלך הסיור נדרשים
המשתתפים להקפיד על ההוראות וההנחיות העדכניות של משרד
הבריאות ,לרבות שמירת מרחק והימנעות ממגע בין אנשים.
מובהר בזאת כי לא יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע
פוטנציאלי אחד וזאת למעט מקרים בהם הנציג הינו מנהל/בעל
מניות בכל הגופים אותם הוא מייצג בסיור.
עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות
מערכת מקוונת "") "SourcingVisionמשיק"( .לרישום וקבלת
קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' שלומית שבירו
בכתובת מייל pksafim@mekorot.co.il :בציון הפרטים הבאים:
שם החברה המבקשת ,שם פרטי ומשפחה של איש הקשר ,כתובת,
מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה/
עוסק מורשה .עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת שם
משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה 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" המופיע בתחילת
הודעת הדוא"ל .לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו
הודעות והבהרות ככל ויהיו.
כמו כן ,ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט של
החברה http://www.emsmekorotprojects.co.il/ ,מכרזים
<<מכרזים פעילים.
את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה""SourcingVision
עד יום  13/8/20שעה .12:00
שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא ,והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל
את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/מכרז ו/או לצאת
בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת ,על פי שיקול
דעתה וצרכיה ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/
לפצותם.
פרטים ניתן לברר אצל שלומית שבירו באמצעות מייל שכתובתו:
.pksafim@mekorot.co.il
שח"מ מקורות ביצוע בע"מ
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ההנהלה הראשית

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
אגף הרכש  -המחלקה לרכש ציוד וכללי

שירותי בריאות כללית )"המזמין"(

מקורות חברת מים בע"מ
יחידת רכש ולוגיסטיקה

מכרז פומבי ר 21/2020-לאספקת לוח חשמל
 3ק"ו עם מתנע רך עבור קידוח צקלג – 3
מרחב דרום
דחייה במועד הגשת הצעות

מועד הגשת ההצעות נדחה ל 16/8/2020-בשעה  12.00בצהריים.
מועד אחרון לקבלת הבהרות נדחה ל.9/8/2020-
לפרטים נוספים ניתן לפנות לקרן דודאי גולן בטל' 054-7500190
מייל .Kgolan@MEKOROT.CO.IL :עותק של מסמכי מכרז זה ניתן
לקבל ללא תשלום באמצעות מערכת מקוונת "."SourcingVision
לרישום וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב'
קרן דודאי גולן בכתובת  Kgolan@MEKOROT.CO.ILבציון הפרטים
הבאים :שם החברה המבקשת ,שם פרטי ומשפחה של איש הקשר,
כתובת ,מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל של החברה ומס'
חברה  /עוסק מורשה .עם הרישום תשלח הודעת דוא"ל הכוללת
שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה 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" המופיע
בתחילת הודעת הדוא"ל .לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת
ישלחו הודעות והבהרות ככל ויהיו.
כמו כן ,ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז ביחידת רכש ולוגיסטיקה
במקורות הממוקמת בבניין מקורות ,רחוב לינקולן  9תל אביב,
קומה ) 2מסדרון  ,(Cבתיאום מראש בטלפון  ,03-6230820בימים
א'-ה' בשעות  ,15:00-09:00מסירת עותק של מסמכי המכרז הנה
בכפוף למסירת פרטים כאמור לעיל לצורך רישום למערכת.
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 במכרז .כמו כן ,החברה שומרת לעצמה את הזכות
לנהל מו"מ במקרים המותרים ע"פ דין.
על פניה זו יחולו תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ(
התשנ"ה  1995בכפוף לאמנות עליהם חתומה ישראל בנושא.
אין שינוי בתנאי המכרז.
המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור המכרזים
WWW.MEKOROT.CO.IL
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באמצעות אגף הרכש
מכרז פומבי מס'  90-83/20לאספקת אריזות קרטון למרכזים
הלוגיסטיים של שרותי בריאות כללית )להלן" :המכרז"(

מוזמנות בזה הצעות לאספקת אריזות קרטון למרכזים הלוגיסטיים של שירותי בריאות
כללית המצויים בחיפה ושוהם ,כמפורט במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות הינה ל 60-חודשים.
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .3.1על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת אריזות קרטון בעל היקף מחזור
הכנסות שנתי שלא יפחת מ ₪ 3,000,000-ללא מע"מ ,במהלך כל אחת מן השנים
 2017ו.2018-
 .3.2על המציע לצרף להצעתו את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו.1976-
ניהול הליכי המכרז והוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלוונטי אחר .התנאים המפורטים בהודעה זו הנם תמצית תנאי הסף .כל יתר התנאים
והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
נספח זה הינו בלתי נפרד מכלל מסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור
בנספח זה ,יגברו מסמכי המכרז.
כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית רשאית
על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לפצל את ההזמנה
בין מספר מציעים או לממשה בשלבים או לבטל את המכרז בכל עת או להקפיאו.
מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר האינטרנט של כללית.
הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ) 30.08.2020כולל( בשעה  12:00לתיבת ההצעות של
המזמין שמצויה ברח' ארלוזורוב  ,115תל אביב ,בקומת הכניסה אין לשלוח את ההצעות
בדואר .הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא
תבחן.
יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים וניתנים לצפייה באתר המכרזים של כללית ,בכתובתwww.clalit.co.il' :
מכרזים ,רכש ציוד כללי ,מכרזים פומביים.
שירותי בריאות כללית
אגף הרכש

בבית המשפט המחוזי בירושלים

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
אכיפה ובקרה

בעניין פירוק העמותה :מרכז השלום לעיוור ולנכה )ע"ר(
המבקש :רשם העמותות

פר"ק 62937-07-20
מס' העמותה580510964 :

הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק עמותה

נמסרת בזאת הודעה כי ביום  28.7.20הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לפרק את
העמותה ,וכי בקשה זו תישמע בבית המשפט המחוזי בירושלים ביום  21.10.20בשעה .08:30
כל נושה או חבר בעמותה ,שברצונו לתמוך במתן צו הפירוק או להתנגד לו ,רשאי להופיע בשעת
הדיון ,בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש או לשולחה בדואר באופן שתגיע למשרדי המבקש לפי המען
שלהלן:
רשם העמותות ,רח' השלושה  ,2תל אביב.
וזאת לא יאוחר משעה  12:30ביום .6.10.20
לנושה או חבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת תשלום ,העתק מהבקשה לפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות )פירוק( ,התשמ"ז ,1987-המועד האחרון להגשת כתב
התנגדות הוא יום .6.10.20
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בירושלים

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
אכיפה ובקרה

בעניין פירוק העמותה" :עזרא"  -תנועת נוער העולמית )ע"ר(
המבקש :רשם העמותות

פר"ק 62953-07-20
מס' העמותה580296341 :

הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק עמותה

נמסרת בזאת הודעה כי ביום  28.7.20הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לפרק את
העמותה ,וכי בקשה זו תישמע בבית המשפט המחוזי בירושלים ביום  8.9.20בשעה .10:15
כל נושה או חבר בעמותה ,שברצונו לתמוך במתן צו הפירוק או להתנגד לו ,רשאי להופיע בשעת
הדיון ,בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש או לשולחה בדואר באופן שתגיע למשרדי המבקש לפי המען
שלהלן:
רשם העמותות ,רח' השלושה  ,2תל אביב.
וזאת לא יאוחר משעה  12:30ביום .24.8.20
לנושה או חבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת תשלום ,העתק מהבקשה לפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות )פירוק( ,התשמ"ז ,1987-המועד האחרון להגשת כתב
התנגדות הוא יום .24.8.20
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

