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הנדון :רכישה ואספקה של משאבות לתחנת שאיבה לביוב "נוה רום" ברמת השרון
 מסמך הבהרות מס'  1והודעה על דחיית המועד להגשת ההצעות -.1

בעקבות שאלות ובקשות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן:
"החברה") מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:
מס"ד שאלה/בקשה
1

2

3

4

5

תשובה/הבהרה

חלק  -4בעמוד  ,4סעיף כללי מספר -2
אספקת המשאבות ,סעיף קטן  -2.1.2ניתן להגיש משאבה חליפית ובתנאי שעומדת בכל
נספחים
תנאי המפרט הטכני והמפרט המיוחד והספק
חלופית
הצעה
להגיש
ברצוננו
עומד בכל דרישות המכרז.
למשאבה
למשאבות הנדרשות,
מתוצרת חברת פליגט שבדיה ,נבקש
את אישורכם.
סעיף  -2.1.3ביטוח
מאחר וברצונכם שאנו נעשה ביטוח אזור האחסון הינו מצולם ומוגן ע"י חברת
כנגד כל נזק ,גניבה או אובדן כאשר אבטחה.
המשאבות מאוחסנות במתקן השייך
ל"שרונים תשתיות מים וביוב" ,כדי לא ניתן להמציא עותק מהפוליסות.
לקבל אישור מחברת הביטוח אנו
צריכים
שלכם
הביטוח
פוליסת
את
ההגנה
אמצעי
למתקן\מחסן,
הקיימים כנגד גניבה ,פריצה ושליטה
מרחוק .רק לאחר קבלת הנתונים
הללו חברת הביטוח תשקול את
תשובתה.
עמוד  ,7סעיף 2.1.7.4
אחסון -סעיף זה מתייחס גם לא ברורה ההפניה.
נא
הקודמת-
הוא לשאלתנו
התייחסותכם.
עמוד  ,14סעיף 4.3.2
בדרישתכם ש"בסיס המשאבה ייוצר על הספק להתאים את מידות מסגרת בסיס
במיוחד על פי מידות שיתאימו לגובה המשאבה למידות הפועל.
וקוטר צנרת היניקה והסניקה בתחנת
השאיבה" ,מידות אלו חסרות ,האם יתאפשר לקבלן לבצע זאת לאחר הורדת
הכוונה שמתקין המשאבה ייצר את המשאבה .הספק ייקח מידות וייצר מסגרת
מסגרת הבסיס
המתאימה לגבהים בשטח עבור המתקין.
תוך כדי ריתוך צנרות כניסה ויציאה?
או לחילופין ,לאחר הורדת המשאבה
יילקחו מידות והספק ייצר מסגרת
המתאימה לגבהים בשטח עבור
המתקין?
חוברת  - 1תנאי המכרז ונספחיהם,
הסכם ההתקשרות ונספחיו ,כתב הבקשה נדחית.
כמויות והצעת המציע
עמוד  ,43סעיף  ,3ביטוח אחריות גם פיקוח על הביצוע דורש אחריות מקצועית.
מקצועית

6

7

8

חברת  XXXמייצגת את חברת XX
יצרנית המשאבות כ  30שנה ,באספקה
ושירות .בדרישתכם לביטוח אחריות
מקצועית אין לנו אחריות מקצועית
מאחר ואין אנו מתכננים או ביצענו
כל תכנון הנדסי הדורש אחריות
מקצועית במכרז אספקה זה .המכרז
הינו מכרז אספקה ופיקוח על התקנה,
ולא אחריות מקצועית.
אחריות מקצועית הינה אחריות של
מתכנן הפרויקט ולא של ספק
המשאבות.
עמוד ,43סעיף ,4ביטוח חבות מוצרים
במקום חבות מוצר ,יש לנו חבות
מעבידים שהינה בגובה גבוה יותר
מהנדרש במכרז .אין לנו חבות מוצר
וגם אין לנו אפשרות להוציא או לרכוש
ביטוח כזה מחברת הביטוח מאחר
ואיננו עומדים בתנאי הסף לרכישת
ביטוח זה וכל זה לאחר בדיקה אצל 3
חברות ביטוח .בשלבי משא ומתן עם
חברות הביטוח הוברר לנו שעלות
ביטוח זה לשנתיים כפי שנדרש במכרז
הינה כ  240אלף שח .אבקשכם להוריד
סעיף זה.
באספקות שונות של ציוד דומה בסדרי
גודל זהים ,סיפקנו אישור קיום
ביטוחים והתחייבות פרטנית לפי
נוסח שהיה מקובל ע"י היועץ הביטוחי
והיועצת המשפטית של התאגידים
כגון מי שבע ,מי לוד ,מי רעננה וכו'
עם הסכמתכם לאחר בדיקת כל
השלבים יוצע לכם הנוסח שסוכם עם
התאגידים לעיונכם.
מבוקש לדחות את מועד ההגשה ב10-
ימים.

אין כל קשר בין ביטוח חבות מעבידים לביטוח
חבות מוצרים .ביטוח חבות מעבידים מיועד
לכיסוי עובדים בגין תאונות עבודה ברשלנות
המעסיק .ביטוח חבות מוצרים הינו בגין פגם
במערכת שנמכרה והוקמה ושנמכרה ע"י הספק.

הבקשה נדחית.

הבקשה מתקבלת.
מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  14.09.2021החל
מהשעה  09:00ועד השעה .14:00

9

הספק שלי מעוניין לקבל את גרף
המערכת הקיימת ,על מנת לבצע הבקשה נדחית.
התאמה של המשאבות המוצעות
למערכת ,לדעת אילו הפסדי עומד ישנן מובהר בזאת כי הספק נדרש להצהיר שהמשאבה
ועוד מידע שנחוץ להתאים בצורה הכי שתסופק על ידו תעמוד בכל  3נקודות העבודה
טובה את המשאבות למערכת.
שהוגדרו במסמכי המכרז.
עקום המשאבה יוגש בנוסף להצהרתו על עמידתו
ב 3נקודות העבודה.

.2

תשומת לב המציעים מופנית לדחיית מועד הגשת ההצעות ליום  14.09.2021החל מהשעה  09:00ועד
השעה .14:00

.3

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.4

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.5

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז.
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל
הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
בכבוד רב ,אילנה ניצן ,מנכ"לית
שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ
מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

נוכחות סיור קבלנים:

שם  +משפחה

שם החברה

מייל

טלפון

ע.י הנדסה בע"מ

עפר ישראלי

Office@oywater.com

052-3790580

קבוצת סקופ מתכות

משה לוי

pumps@scope.co.il

052-4007455

ksenia@mendelson.co.il

054-6769589

מודוטק טכנולוגיות מים בע"מ

דני כהן

danielc@Modotec.co.il

054-7797004

עדי גרוס

רז גרוס

Raz.gross@agm-pumps.com

050-7905200

מ.אמיתי

תורג'מן יצחק

a-pumps@012.net.il

050-2162848

מדן טכנולוגיות

יובל קנט

Yuval.Ke@madantec.com

050-2364105

מנדלסון
בע''מ

תשתיות

ותעשיות אורן וינשטיין

