
 

8889030/1 

 

 

10.10.2018 

 לכבוד:

_______ 

 

 6ועד"  2לרכישה ואספקה של מדי מים חדשים בקוטר"  2018/03מכרז פומבי מס' הנדון: 

 1מסמך הבהרות מס'  - כולל

 בעקבות שאלות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן : .1

 התשובה/ההבהרה השאלה/הבקשה מס"ד

נבקש לוודא כי ניתן להציע מד  –( 1)  2.2.1סעיף  -תנאי סף מד מים וולטמן  1

  MID 2014/32/EU אירופאית  ההנושא דירקטיב
 הבקשה מתקבלת.

 4.12סעיף  –)א( + מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  5.2תנאי סף סעיף  2
   –+ נספח ב' 

מדי מים מסוג וולטמן הרלוונטיים להצעה במכרז שבנדון  2. מאחר ולחברתנו 1.2
- MEISTREAM+MEISTREAM PLUS  אשר הינם למעשה גרסאות

שונות של אותו המד נבקש להחשיב את ניסיוננו באספקתם )בחלוקה לפי 
קטרים( יחדיו, כך שההיקף המצטבר יתייחס לכמות שני סוגי המדים 

 האמורים שסופקו סה"כ. 

 הבקשה מתקבלת.

חברת המים  -חברתנו מספקת מזה שנים מדים מסוג וולטמן ל"מקורות " 3
הלאומית של מדינת ישראל. על כן, נבקש לכלול את מקורות כגוף מזמין 

 מאושר

 הבקשה מתקבלת.

-" מ 4נבקש להקטין את הדרישה לכמות מצטברת של מדי וולטמן בקטרי 4
לרכישה ולאספקה. , זאת מאחר ומדובר בקוטר פחות נדרש 100-ל 500

במכרז שבנדון ניתן להבחין  לעניין זה יצוין כי גם בכתב הכמויות )נספח ה (
 ".4יח' בלבד מקוטר  70-בדרישה ל

 הבקשה מתקבלת.

 ( להסכם :4)5סעיף    5

 נבקש להוסיף בסוף הסעיף האמור את הפסקה הבאה:   

"על אף האמור, הספק יהא רשאי להעביר מניות ו/או לצרף בעלי מניות 
חדשים כאמור, ללא צורך בהסכמת החברה, במקרה שהנעבר ו/או בעלי 
המניות החדשים הוא תאגיד שהספק נמצא בשליטתו )לרבות בשרשור( ו/או 

 תאגיד אחר שנמצא בשליטת התאגיד שהספק נמצא בשליטתו".  

 הבקשה מתקבלת

נראה כי אין הלימה ביחסים בין הספיקות  -מפרט טכני –ח ח' נספ 6
(1.25=3Q/4Q לבין הדרישות האמורות בסעיף )לבין הדרישות  3.1

על פי המפרט.  4Qולכן לא ניתן להגיע לספיקה  3.2האמורות המפרט בסעיף 
על כן נבקש לשנות את הספיקה המקסימאלית במפרט בהתאם ליחס 

 )על פי התקנים(. 3.1הנדרש בהתאם ליחס בסעיף 

 הבקשה מתקבלת.
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החברה מבקשת להבהיר כי ערכה שינויים בנספח הביטוח, וכי נספח מעודכן מצורף למסמך הבהרה  .2
 המציע.זה, ועל המציעים לצרפו כשהוא חתום על ידי 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .3

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .4

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז.  .5
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל 

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

 

 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

     


