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לרכישה ואספקה של ציוד אלקטרו מכני למתקן טיפול קדם מט"ש רמת  03/2020מכרז מס' הנדון: 

 3מסמך הבהרות מס'  -  השרון

"( מתכבדת החברהתשתיות מים וביוב בע"מ )להלן: " –בעקבות פניות שהתקבלו במשרדי שרונים  .1
 כדלקמן : להשיב ולהבהירהחברה 

 תשובה/הבהרה שאלה/בקשה מס"ד

ימים לא מספיקים  21 - 1.6סעיף  – 1חוברת  1

 םימי 40 -מבקשים להאריך ל –תכנון להוצאת 

 הבקשה נדחית

מה זה אומר זמן  - 15סעיף  36עמוד  – 1חוברת  2
 יר? מה הכוונה במיכל מים?ושהיה לאו

זמן שהיה לאוויר הכונה  .1
הינה לזמן המגע בין 
האוויר המטופל והמצעים 

 בריאקטור

מיכל המים הינו מיכל  .2
אגירת המים לשימוש 

 בתהליך

 תעלות – מבנה חומרי  -  15סעיף    36עמוד    –  1חוברת   3
 PP מ לבצע ניתן ומפוח

 הבקשה נדחית

ימים,  21לא מספיק  - 1.5.2סעיף  – 2חוברת  4
 םימי  10ם וכן עבור תיקונים לפחות  ימי  40מבקשים  

 הבקשה נדחית

 –חישוב ספיקות  - 4.6.2סעיף  28עמוד  – 2חוברת  5
יר הנדרשת לכל חלל? זהו ומה כמות ההחלפות האו

שיש לקבל במכרז ע"מ שלכל ספק יהיו אותם  נתון
שעל היועץ לקבוע ע"מ   נתוני פתיחה להצעה . נתון

 יר אותה הוא רוצה אכן תתקייםושהחלפת האו
 בהתאם מנוטר יהוהמקום יה

מספר החלפות האוויר המוגדר 
במפרט הינו המינימאלי הדרוש. כל 
ספק יתאים את מספר החלפות 
האוויר בהתאם לטכנולוגיה 

 המוצעת על ידו.

מה המרחק  -מערכת החשמל – 30עמוד  – 2חוברת  6
בו מיועד להיות מותקן לוח )בין חדר החשמל 

 למערכת נטרול ריחות ? (המערכת החשמל של

הנתון מופיע בתוכניות המבנה 
 שהועברו למציעים.

מבנה לוח  -מערכת החשמל – 30עמוד  – 2חוברת  7
 פוליאסטר ולא פח

 הבקשה מתקבלת
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לריות ולהתראות ס -יב'   4סעיף    34עמוד –  2חוברת  8
 קש שיהיה לכך סעיףומב –במידה וזה אופציונלי  –

 מההצעה כוללתאופציונלי ולא כחלק 

הבקשה נדחית ויש לכלול אותן 
 בהצעה

שע' לא  12,000 -ב 6סעיף  37עמוד  – 2חוברת  9
מספיקות לאחריות של שנתיים, יש צורך בלפחות 

 שעות 17,000

על הספק להחליף את הנורות בתום 
 תקופת הכשירות שלהם.

לא מובן המשפט  -ב 6סעיף  37עמוד  – 2חוברת  10
 הפעלות יהיה בהתאם.." ?"..מספר 

ב יש 6סעיף  37עמוד  2חוברת 
לכתוב " אורך חיי הנורות לא 
יושפע ממספר ההפעלות של 

המערכת או/ו מתנאי מזג אוויר 
 חיצוניים וסביבתיים".

 –מה זה כיסויים  4.6.5.1סעיף  40עמוד  2חוברת  11
 מה נדרש בדיוק, איזה חומר ומה הכמות?

הגלויים יש לכסות את כל החלקים  
במערכת ע"י כיסוי מחומר מבנה 

S.S.316L בהתאם להחלטתו של ,

 המציע.

מדוע נדרש גובה  - 4.6.5.2סעיף  40עמוד  2חוברת  12
מ' מים? זאת כמות מים ללא צורך שרק  1של 

גודל המיכל וכן את העומס הנדרש  מגדילה את

-30מין בין  לשם סחרור יעיל מספיק גובה –לבסיס 
 אחריות ספק –סמ'  40

 הבקשה מתקבלת

התזה של המתז   תזווי  -נתזים    –  41עמוד    –  2חוברת   13
והכמות מחושבת לפי השטח של  מעלות 150הינה 

 –ולכן לא ניתן כרגע לקבוע את הכמות  המיכל
 אחריות ספק .

 הבקשה מתקבלת

כתוב כולל מפוח,   01.002.0010בכתב הכמויות סעיף   14
לא מצוין מפוח האם נדרש  4.5.1סעיף  2בחוברת 

 לספק בנוסף למשאבות החול מפוח?

בנוסף למשאבות החול יש לספק 
 מפוח

מובהר בזאת כי חומר המבנה  304עשויה מפלב"מ  מגוב האם ניתן להציע שרשרת 15
. יחד 316L הינו פלב"מ  תלשרשר

עם זאת מאושר לספק שרשרת עם 
 97KNכח קריעה של 

התוכניות בפורמט הנדרש יועברו  dwgנבקש להעביר תוכניות בפורמט  16
 לספק הזוכה

המרחק בין הגורפים יקבע ע"י  התשובה לא ברורה 7סעיף  2במסמך הבהרות  17
הספק כך שיתקיימו כל התנאים 

  7המפורטים בסעיף 
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האם המסב התחתון  8סעיף  2במסמך הבהרות  18
 קרמי והעליון אינו קרמי?

 הפרשנות נכונה

ל  נבקש דחייה במועד הגשת ההצעות למכרז 14
16.07.2020 

 16.07.2020 –מועד ההגשה נקבע ל 

 יוותרו ללא שינוי.יתר תנאי המכרז  .2

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .3

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז.  .4
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל 

 גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז 

 

 בכבוד רב,   אילנה ניצן, מנכ"לית          

 בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב       

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה על נספחיו מהווה

 

 

 

 

 

  


