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

 2מסמך הבהרות מס'  - כולל

ראשית, החברה מבקשת להבהיר כי בעקבות עדכון תנאי הסף שהובא לידיעת המציעים במסגרת  .1
עד  09:00בין השעות  28.10.18ראשון ליום המועד להגשת ההצעות  נדחה, 1מסמך הבהרות מס' 

בנוסף, מציעים אשר לאור השינוי בתנאי הסף מעוניינים ליטול חלק במפגש מציעים )שהנו  .14:00
חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה(, ולא נטלו חלק במפגש הקודם, נדרשים ליצור קשר עם החברה 

 על מנת לתאם מפגש פרטני.  073-2275515בטלפון 

 בעקבות שאלות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן :, שנית .2

 התשובה/ההבהרה השאלה/הבקשה מס"ד

: דרישה לעמידה בדירקטיבה (1תת סעיף) 2.2.2סעיף  1
MID  מצוינת דירקטיבה  המכרז. בסעיף זה ולאורך כל

MID 2004/22/EC  שאינה בתוקף. נבקש לתקן ל
MID/32/EU 

 נדחיתהבקשה 

: "ניתנת אפשרות לאישור ערכי (3תת סעיף) 2.2.2סעיף  2
R  ע"י מכון התקנים הישראלי או מוסד מוכר אחר

שווה ערך למכון התקנים הישראלי" אך לא קיים 
נבקש להוסיף  .למכון התקניםבארץ מכון שווה ערך 

"מוסד מוכר אחר שווה ערך למת"י / או גופי תקינה 
ים במדינות האיחוד מאושראירופאים מוכרים ו

 "האירופי 

 הבקשה מתקבלת

"יש לספק אישור המעיד על  – לתנאי המכרז 4.5סעיף  3
 -MID 2004/22/ECאו  ISO4064 2005עמידה בתקן 

נבקש להוסיף: או אישורים מתקדמים יותר כמו: 
MID/2014/32/EU. 

 הבקשה מתקבלת

-טבלה/מפרט טכני עבור מדי מים אולטרה 3.3סעיף  4
 ( :60 סוניים )עמ'

אינה נקודה הנבדקת בהתאם  –תחילת מדידה א. 
לתקן ולפיכך נראה כי שורה זו מיותרת ונבקש להוריד 

הערכים המופעים אנו סבורים כי אותה. בכל מקרה 
בשורה זו אינם סבירים ויש לתקן בהתאם לרשום 

 מטה:

 קוטר ”2 ”3 ”4 ”6

 Qsתחילת מדידה   8 18 28 64
ליטר/שעה )ערכים לא 

 נכונים(

 בקשר להורדת התנאי כנקודה נבדקת. הבקשה נדחית .א

( במפרט 61)עמ'  1סעיף  3.3טבלת ערכי תחילת מדידה טבלה 

 הטכני תהיה כדלקמן:

  Qsתחילת מדידה  25 25 25 200
ליטר/שעה )ערכים 
 נכונים(
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  Qsתחילת מדידה  25 25 25 200
ליטר/שעה )ערכים 

 נכונים(

 

הערכים הרשומים בטבלה לא  – 2Qספיקת מעבר ב. 
 ראה תיקון : –מחושבים נכון 

 קוטר 2" 3" 4" 6"

ספיקת מעבר )ליטר/שעה(  250 400 650 1700
Q2 )ערכים לא נכונים( 

ספיקת מעבר )ליטר/שעה(  200 320 507 1270
Q2 )ערכים נכונים( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( בנספח 61)עמ'  3סעיף  3.3הבקשה מתקבלת הערכים בטבלה  .ב

 סוני יהיו כדלקמן:-הטכני עבור מדי מים בטכנולוגיה אולטרה

ספיקת מעבר )ליטר/שעה(  200 320 510 1300
Q2 

 

במבדקות "נדרשת בדיקת דיוק  – 65 סעיף ו' עמ'   5
 4נק' על פי התקן". התקן אינו דורש  4מוסמכות ב 
נבקש לתקן סעיף זה  –ספיקות בלבד  3נקודות אלא 

   .בהתאם

 הבקשה לא מתקבלת 

 מתקבלתלא הבקשה  נבקשכם לשקול בשנית מתן עדיפות לתוצרת הארץ. 6

נבקשכם לשקול את הורדת רף ניקוד האיכות  7

 65%-ל 75%-המינימאלי מ

 אינה מתקבלתהבקשה 

 

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

 

 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

     


