
 

 
 2021דצמבר  20 , ט"ז טבת תשפ"ב  :תאריך

 לכבוד
 מציעים המשתתפים במכרז 

 
 שלום רב, 

 
 מענה לשאלות הבהרה  – 1הודעה מספר  הנדון:

 עדינים  : לאספקת והתקנת מגובים2021/60מכרז               
 
 כללי  .1

 
להוראות   .1.1 שבנדון,  בהתאם  לפרויקט  הצעות  לקבלת  שאלות הפנייה  מסכמת  בטבלה  מצ"ב 

 ותשובות, הבהרות ושינויים כולל נספחים. 

ייחשבו כאילו נכללו במסמכי   .1.2 הפנייה כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, 

 מלכתחילה. 

 וסח שנשאל על ידי המשתתפים. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנ .1.3

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .1.4

החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור  

זההפנייה  במסמכי   במכתב  כמפורט  הינם  להם,  וההבהרות  הפירושים  כל  ובמכתבי    וכן  בלבד, 

 הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו. 

על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הפנייה  מסמכי  בהתאם להוראות   .1.5

 הגשת ההצעה. 

 להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים  .2
 
 

מספר   מסמך   מס"ד
 הסעיף

 תשובה השאלה 

 PROCEDESהאם יאושר ציוד חברת   נספח ב'   .1
 כמפורט בנספחים מצ"ב.   

 לא

היות ומדובר בהתקנת המגובים במט"ש      .2
קיים, פירוק מגובים קיימין וכד', אנו  

מבקשים לתאם ביקור באתר  כדי לבחון  
 את אתר ההתקנה. 

סיור יתקיים בתאריך  
 12:00בשעה  23.12.21

יובהר כי אין חובה  
להשתתף בסיור  

וההשתתפות אינה  
 מהווה תנאי סף 

האם יש תוכניות של המבנה היכן      .3
המגובים אמורים להיות מוקנים? אם כן  

 אנא נשמח לקבל את תוכניות המבנה. 

אין, הנכם מוזמנים  
,  לסיור לבחינת האתר

 במועד הנ"ל 

זמן הייצור מקובל למגובים מן הסוג      1.2  .4
שבועות לכך יש   14המבוקש הנו כ  

להוסיף את זמן ההובלה, אשר בימים  
 אלו איטי באופן קיצוני.  

נבקש לעדכן את מועד אספקת המגוב ל  
 שבועות   20

 מתקבל  
  של האספקה מועד

עודכן   העדינים המגובים 
 שבועות  20-ל



 

מלאכה אשר  הספק נדרש במסמך ל"בית    2.2  .5
קבלני  אנו עובדים אל מול  ברשותו".

משנה קבועים שמספקים לנו שירותי  
ולכן   מסגרות ועבודות התקנה ושיפוץ.

מבקשים להבהיר ש"בית המלאכה" הינו  
 שלהם, ולא של הספק.

על הספק להציג בית  
מלאכה אשר מספק לו  

שירות תחזוקה תחת  
חוזה חתום בין הצדדים  

שנים   5למשך לפחות 
מות למועד פרסום  הקוד

 המכרז
מפרט     -נספח ב   .6

 ( 2טכני )
אנו רוצים לציין שהמהירות במגוב במים  

נקיים המבוקשת, והנכונה, במידות  
התעלה שצויינו מתאימה עבור הספיקה  

 מק"ש.  1,500הממוצעת של כ
מק"ש   4,000כדי להגיע לערכים אלו ל
 נדרשת הרחבת התעלה. 

 אנא הבהרה. 

ספיקת כל מגוב   -תיקון
 מק"ש.   2000

מועד   6.1  .7
 הגשה 

לאור חגי הנוצרים בהם רבים מהיצרנים  
, נבקש  3.1יהיו בחופשה מרוכזת עד ל 

   18.1.22לעדכן את מועד הגשת המכרז ל 

  להגשת  אחרון מועד
  לתאריך  עודכן הצעות

 12.00בשעה  18.1.2022

תאור   – 2  .8
 המגוב  

( מתוארות "מהירות  36במפרט )עמוד  
 זרימה מקסימליות".  

אנא הגדירו האם מדובר על מהירות  
גישה )מהירות הזרימה בתעלה( או  

 מהירות בין המוטות )במים נקיים(.  
 

מהירות   תתאפשר  לא 
זרימה מקסימאלית מעל  

לשנייה    0.9  במגובמ' 
במים   שיא  בספיקת 

 נקיים 
 בין המוטות

 
מדד   6טופס   .9

שקלול  
האיכות 

 1סעיף 
מספר  

התקנות  
 בארץ

יש מאות ואלפי התקנות   המבוקשליצרן 
. היצרן הוא יצרן OECDבחו"ל במדינות 

אירופי מוכר. אנו מבקשים להכיר בניסיון 
הקודם של היצרן בייצור ואספקה של 

מגובים דומים לאלו שנדרש במכרז שעמידה 
בתנאי שקלול האיכות בקשר עם התקנות  

קודמות. כמובן שנספק את פרט אנשי הקשר  
של כל ההתקנות לפי הנדרש במסמכי  

 המכרז.   

 לא מאושר

 
 

   .12.00בשעה   18.01.2022נדחה ליום  ,המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון 

 . 16.00בשעה    30.12.2021ליום , וזאת עד הוארך כמו כן, המועד להגשת שאלות הבהרה בכתב

ה ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זו  יתר  ו  ,פנייההודעה  עם  ביחד  להגישה,  המשתתפים  על 

 חתומה על ידם.   יאכשה הפנייהמסמכי 

 .הפנייהלמעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי 

 

 

 בכבוד רב,                            

 'י, מנכ"לאוריאל טרמצ                                                                                                          

 מי קרית גת  בע"מ                                                                                                           


