 22בפברואר 2022
לכבוד:
משתתפי המכרז

הנדון :מכרז פומבי  08/2021לאספקה ,התקנה ,הרצה ותחזוקה של
מערכות לטיפול בריח בתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון
מסמך הבהרות מס' 2
.1

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

האם אפשר לקבל את התוכניות כמו
שאר מסמכי המכרז?

1

נספח ( 1תיאור תחנות השאיבה) סעיף
( 3.4ת"ש הרצוג) ס"ק  - 3.4.7מה
הכוונה בתיאור נפח  ?70+160מה
המספרים הנ"ל מייצגים?

2

תשובה/הבהרה
התשובה שלילית .כפי שהובהר במסמך הבהרות
מספר  1התוכניות נמצאות במשרדי התאגיד,
וניתן להגיע למשרדי התאגיד בתיאום מראש עם
גב' דנה בטלפון  073-2275515החל מיום שני ,ה-
 21.02.2022על מנת לעיין בהם.
בת"ש הרצוג קיימים בנוסף לבור הרטוב בת"ש
עצמה  2בורות רטובים נוספים (נמצאים בחצר
הת"ש) שמשם נשאבים השפכים לבור הרטוב
הראשי .נפח הבורות במ"ק ניתן בהתאמה70
מ"ק ו 160מ"ק.

סעיף  16.2להסכם – נבקש לעדכן את הבקשה מתקבלת .הסעיף יעודכן לנוסח הבא:
תנאי התשלום.
 16.2התמורה עבור כל אחת מן המערכות (אלא
אם צוין אחרת במפורש) תשולם לספק על פי אבני
הדרך הבאות :
 20% 16.2.1מן התמורה עבור מערכת היוניזציה
המוגדרת בכתב הכמויות (סעיפים 3.1, 2.1 ,1.1
בהתאמה לכל ת"ש ) – תשולם במועד אישור
החברה את תוכנית ההעמדה לכל תחנת שאיבה
בנפרד.
 40% 16.2.2מן התמורה – תשולם במועד סיום
התקנת מערכת היוניזציה בתחנת השאיבה
המוגדרת בכתב הכמויות (סעיפים 3.1, 2.1 ,1.1
בהתאמה לכל ת"ש ) ובכפוף לקבלת אישור
המהנדס.
 .16.2התמורה על ביצוע פרוק מערכות והתקנת
המכשור וצנרת הולכת האויר החשבון בגין
עבודות אלה יוגש על פי ביצוע בפועל ועל בסיס
מחירי יחידה הרלוונטים בכתב הכמויות לכל
מערכת בנפרד החשבון יוגש רק בסיום הפעולה
הנדרשת.

 20% 16.2.4מהחלק היחסי של התמורה לכל
מערכת יוניזציה המוגדרת בכתב הכמויות
(סעיפים  3.1, 2.1 ,1.1בהתאמה לכל ת"ש) –
תשולם בסיום ההרצה של כל מערכת בת"ש
בנפרד ואישור סיום הרצה על ידי המפקח .
 20% 16.2.5התמורה עבור מערכת היוניזציה
המוגדרת בכתב הכמויות (סעיפים 3.1, 2.1 ,1.1
בהתאמה לכל ת"ש ) – תשולם בסיום שלב
המסירה של כל מערכת בת"ש לידי שרונים
ועמידתה בהצלחה במבחני הקבלה כמוגדר
במפרט הטכני.
 16.2.6עבור ביצוע בדיקות ודוח ריח ורעש יוגש
חשבון על פי ביצוע בפועל ועל בסיס מחיר
היחידה הרלוונטי בכתב הכמויות לכל ת"ש.
החשבון בגין זאת יוגש רק לאחר הגשת הדוחות
ואישורם ע"י שרונים.
 16.2.7עבור תחזוקה שוטפת בתקופת האחריות
יוגש חשבון אחת לרבעון על בסיס מחיר היחידה
הרלוונטי כתב הכמויות לכל ת"ש.

.2

יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

.3

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.4

תשומת לב המציעים מופנית לכתב הכמויות המעודכן המצורף למסמך זה ,ואשר יחליף ויגבר על כתב
הכמויות המקורי.

.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 – 11:00 – 3.2.2022
שם החברה

שם  +משפחה

מייל

אתניב ב.י .בע"מ

יקיר איתן

yakir@etaniv.co.il

מרקיט

אלי

eli@markit.co.il

סיור קבלנים – 12:00 – 7.2.2022
שם החברה

שם  +משפחה

מייל

אייל אנטמן

ר.ן מערכות זרימה

eyal@ranadvancedtech.com

סיור קבלנים – 10:00 – 14.2.2022
שם החברה

שם  +משפחה

מייל

הסוף לריח

עמי שפט

contact@stopsmell.co.il

